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DESIGNED FOR PETS MADE FOR VETS*

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: BROADLINE rácsepegtető oldat macskáknak < 2,5 kg, BROADLINE rácsepegtető oldat macskáknak 2,5-7,5 kg. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY 
JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME: A forgalomba hozatali 
engedély jogosultja: MERIAL, 29, Avenue Tony Garnier 69007 Lyon, FRANCIAORSZÁG. A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: MERIAL, 4 Chemin du Calquet, 31300 Toulouse 
FRANCIAORSZÁG. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: BROADLINE rácsepegtető oldat macskáknak < 2,5 kg. BROADLINE rácsepegtető oldat macskáknak 2,5–7,5 kg. 
HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE: Minden egyes adag (applikátor) tartalmaz:
BROADLINE rácsepegtető oldat  Egy adag térfogata (ml) Fipronil (mg)  (S)-metoprén (mg) Eprinomektin (mg) Prazikvantel (mg)
Macskák <2,5 kg  0,3  24,9  30,0  1,20  24,9
Macskák 2,5-7,5 kg  0,9  74,7  90,0  3,60  74,7
Segédanyag: Butil-hidroxitoluol
JAVALLAT(OK): Galandférgekkel, fonálférgekkel és ektoparazitákkal keverten fertőzött, illetve ezen fertőzések veszélyének kitett macskák részére. Az állatgyógyászati készítmény kizárólag a 
mindhárom parazitacsoport ellen egyszerre történő kezelésre javallott. Ektoparaziták:- Bolhák (Ctenocephalides felis) okozta fertőzés kezelésére és megelőzésére. A bolhák 24 órán belüli 
eltávolítására. Egyetlen kezelés legalább egy hónapig megakadályozza a további parazitafertőzést. - A környezet bolhafertőzöttségének megelőzésére, az éretlen fejlődési alakok (peték, lárvák 
és bábok) kifejlődésének gátlásán keresztül több mint egy hónapig.- A készítmény felhasználható a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás (flea allergy dermatitis, FAD) kezelési stratégiájának 
részeként.- Kullancsok (Ixodes ricinus) okozta fertőzés kezelésére és megelőzésére. Kullancsok 48 órán belüli elpusztítására. Egyetlen kezelés 3 hétig megakadályozza a további parazitafertőzést. 
Galandférgek:- Galandféreg fertőzések (Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis) kezelésére. Fonálférgek:- Gasztrointesztinális fonálféreg fertőzések (Toxocara 
cati L3, L4 lárvái és kifejlett alakjai, Ancylostoma tubaeforme L4 lárvái és kifejlett alakjai, és a Toxascaris leonina és Ancylostoma brazilienze kifejlett formái) kezelésére. - Húgyhólyag-kapillariózis 
(Capillaria plica) kezelésére. - Szívférgesség (Dirofilaria immitis lárvák) megelőzésére egy hónapig. ELLENJAVALLATOK: Nem alkalmazható beteg (pl. szisztémás betegség, láz) és lábadozó 
állatokon. Nem alkalmazható nyulakon. Nem alkalmazható a hatóanyagokkal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. MELLÉKHATÁSOK: A kezelés után az alkalmazás 
helyén a szőr átmenetileg összecsomósodhat illetve összeragadhat. Ez normális, és magától megszűnik. Az alkalmazás helyén enyhe, átmeneti bőrreakciók (viszketés, szőrhullás) előfordulhatnak, 
de kezelés nélkül elmúlnak. Ha a macska a kezelést követően nyalja az alkalmazás helyét, ideiglenesen fokozott nyálzás, hányás és múló idegrendszeri tünetek jelentkezhetnek. Szájon át történő 
felvétel nyálzást, hányást és/vagy múló idegrendszeri tüneteket (pupilla tágulat, mozgáskoordinációs zavar, tájékozódási zavar, fásultság) is eredményezhet. A tünetek 24 órán belül kezelés nélkül 
is megszűnnek. A megfelelő alkalmazás minimálisra csökkenti ezen események előfordulását. Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő 
hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost! CÉLÁLLAT FAJ(OK): Macska. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT: Helyi alkalmazásra, a bőrre 
(rácsepegtetés). Az ajánlott minimális adag 10 mg/ttkg a fipronil, 12 mg/kg az (S)-metoprén, 0,5 mg/kg az eprinomektin és 10 mg/kg a prazikvantel esetében. Válassza ki a macska tömegének 
megfelelő méretű applikátort (vagy applikátorok kombinációját, ha a macska >7,5 kg). Az állatgyógyászati készítmény kizárólag akkor használható, ha előtte igazolták az ektoparazitákkal és 
fonalférgekkel való kevert fertőzést vagy az ilyen kevert fertőzés jelentős veszélyét (beleértve a szívférgesség megelőzését is), és ha egyidejűleg galandféreg ellenes kezelés is javallott. Együttes 
parazitafertőzés veszélyének hiányában szűk spektrumú antiparazitikum használatát kell elsődleges terápiának tekinteni. Használatát a macska egyedi szükségleteihez szabva kell előírni a 
klinikai vizsgálat, az állat életmódja és a helyi járványtani helyzet alapján (beleértve a zoonózisveszélyt is, ha van) azért, hogy kizárólag a kevert parazitafertőzés, vagy annak veszélye esetén 
alkalmazzák. Állatorvosi szakvélemény nélkül a kezelést nem lehet kiterjeszteni az egyik állatról a másikra. A szívférgesség (Dirofilaria immitis lárvák) megelőzését az első várható szúnyogcsípés 
után 1 hónapon belül kell elkezdeni. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT: Használja a macska tömegének megfelelő méretű applikátort. - Ollóval vágja fel a 
buborékcsomagolást a pontozott vonal mentén, majd húzza le a fedelet. - A csomagolásból vegye ki az applikátort, és tartsa felfelé. - Kissé húzza vissza a dugattyút, csavarja el, és húzza le a 
kupakot. - Hajtsa szét a szőrt a nyak középvonalán, a nyakszirt és a lapockatájék között, amíg a bőr láthatóvá válik. - Helyezze az applikátor csúcsát a bőrre, és vigye fel a teljes tartalmát 
közvetlenül a bőrre egy helyre. - A készítményt száraz bőrre, olyan helyre kell applikálni, ahonnan azt a macska nem tudja lenyalni. A hosszúszőrű fajtáknál különös figyelmet kell fordítani arra, 
hogy a készítmény a bőrre kerüljön, és ne a szőrre, hogy biztosítsuk az optimális hatékonyságot. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: Nem értelmezhető. KÜLÖNLEGES 
TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK: Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Az eredeti kartoncsomagolásban tárolandó a fénytől való megóvás érdekében. Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a 
kartonon az EXP után feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK): Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan: El kell kerülni, 
hogy a kezelést követően az állatok egymást nyalogassák. Kezelés után a kullancsok általában a fertőzést követő 48 órán belül elpusztulnak anélkül, hogy vért szívnának. Ugyanakkor előfordulhat 
egy-egy kullancs megtelepedése az állaton, ezért a fertőző betegségek átvitele teljességgel nem zárható ki kedvezőtlen körülmények között. Az állat samponozásának vagy vízbe merítésének 
hatását nem vizsgálták, de ezt el kell kerülni. Az állat vízzel való rövid idejű érintkezése a kezelést követő hónapon belül nem valószínű, hogy csökkenti a készítmény hatékonyságát. Mindamellett 
elővigyázatosságból nem ajánlott fürdetni az állatokat a kezelés utáni 2 napon belül. A galandféreg fertőzés visszatérhet, hacsak nem védekeznek a köztigazdák, mint például bolhák, egerek, 
stb. ellen is. A paraziták rezisztenciája kialakulhat minden egyes parazitaellenes gyógyszercsoporttal szemben a csoport egyik tagjának gyakori alkalmazását követően. Ezért figyelembe kell 
venni a járványtani információkat a célparazitafaj aktuális érzékenységéről, hogy a rezisztenciára való szelekció lehetőségét korlátozzuk. A szívférgesség szempontjából endémiás területen élő 
macskák, illetve amelyeket endémiás területre utaztattak, fertőzöttek lehetnek kifejlett szívférgekkel. Habár az állatgyógyászati készítményt biztonságosan lehet alkalmazni kifejlett szívférgekkel 
fertőzött macskákon, a kifejlett Dirofilaria immitis elleni terápiás hatás nem igazolt. Ezért a szívférgesség megelőzésére szolgáló készítménnyel való kezelés előtt ajánlott minden 6 hónapos, vagy 
idősebb, a szívférgesség szempontjából endémiás területen élő macskát megvizsgálni, hogy fertőzött-e kifejlett szívféreggel. A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: Kizárólag 
rácsepegtetéses alkalmazásra. Nem szabad beoltani, nem szabad szájon át, vagy bármilyen más módon beadni. Kerülni kell, hogy a szer a macska szemébe kerüljön. A BROADLINE 
ártalmatlanságát nem vizsgálták 2 hétnél rövidebb időközök esetén és 0,6 kg-nál könnyebb és/vagy 7 hetesnél fiatalabb macskakölykökön. A BROADLINE nem való kutyák kezelésére. Néhány 
kutyafajta fokozott érzékenységet mutathat a makrociklikus laktonokkal szemben, ez potenciálisan neurotoxicitási tünetekhez is vezethet. A szájon át történő felvételt el kell kerülni a skót 
juhászkutya, az óangol juhászkutya és rokonfajtáik illetve keverékeik esetében. Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések: A kezelés alatt nem szabad 
dohányozni, inni és enni. Használat után kezet kell mosni. Kerülni kell az applikátor tartalmának az ujjakkal való érintkezését. Ha ez megtörténik, szappannal és vízzel le kell mosni. Véletlen 
szembe kerülés esetén a szemet vízzel alaposan ki kell öblíteni, ugyanis a készítmény enyhe kötőhártya-gyulladást és szemirritációt okozhat. Ha a szemirritáció folytatódik, vagy ha mellékhatások 
jelentkeznek, orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. Amíg az alkalmazás helye szárazzá nem válik, a kezelt állatokat nem szabad simogatni és a 
gyerekeket nem szabad engedni játszani velük. Ezért javasolt, hogy a frissen kezelt állatok ne aludjanak együtt a gazdáikkal, főként gyermekekkel. Bármelyik hatóanyag vagy segédanyag iránti 
ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati készítménnyel való érintkezést. Vemhesség és laktáció: Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és 
laktáció idején. Patkányon és nyúlon végzett laboratóriumi vizsgálatok szerint az egyes összetevők nem rendelkeznek teratogén, fötotoxikus vagy maternotoxikus hatással. Kizárólag a vényt felíró 
állatorvos által elvégzett előny/kockázat értékelésnek megfelelően alkalmazható. Túladagolás (tünetek): Az ártalmatlanságot a maximális expozíciós adag legfeljebb 5-szörösével (azaz az ajánlott 
adag legfeljebb 15-szörösével) négyhetes időközökkel legfeljebb 6 alkalommal kezelt egészséges 7 hetes vagy idősebb macskakölykökön bizonyították. Az ajánlott adag legfeljebb 5-szörösével 
kéthetes időközökkel 3 alkalommal kezelt egészséges felnőtt macskákon is megerősítették az ártalmatlanságot. Enyhe és átmeneti tünetek előfordulhatnak, ezek a következő napra maguktól 
elmúlnak – lásd a 6. szakaszban leírtakat. A kifejlett szívférgekkel fertőzött macskák minden mellékhatás nélkül tolerálták a maximális expozíciós adag legfeljebb 3-szorosával (azaz az ajánlott 
adag legfeljebb 9-szeresével) 4 hetes időközönként 3 alkalommal történő kezelést. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE 
VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK): Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet természetes vizekbe, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre. 
Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik. A 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA: Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai Gyógyszerügynökség honlapján 
http://www.ema.europa.eu/. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Az echinococcosis (tömlőférgesség) veszélyt jelent az emberre, és a Nemzetközi Járványügyi 
Hivatalnál (OIE) bejelentendő megbetegedés. 1, 3 vagy 4 x 0,3 ml egyadagos applikátor, kartondobozban. 1, 3, 4 vagy 6 x 0,9 ml egyadagos applikátor, 
kartondobozban. Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.



KIEMELKEDŐ KÜLSŐ PARAZITÁK 
ELLENI HATÉKONYSÁG, 
MEGELŐZÉSRE ÉS KEZELÉSRE 
EGYARÁNT

BOLHÁK
Hosszú hatástartam több Ctenoce-

phalides felis törzs kifejlett alakja 
ellen(2)

KULLANCSOK
Hosszú hatástartam Ixodes ricinus 
fertőzéssel szemben (11)
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Az éretlen bolha fejlődési alakok 
kifejlődésének megelőzése
A környezetben a C. felis peték 
kikelésének gátlásával igazolva

Négy különböző helyről származó C. felis törzs kifejlett alakja 
elleni hatékonyság mértani átlaga*

Petékből származó kifejlett bolhák számának csökkenése*

BROADLINE hatékonysága I. ricinus kullancstörzsek ellen*

* hatékonyság (%) mértani átlaga
** NA: Nincs adat

Egyszeri BROADLINE kezelés elpusztítja a kullancsokat, 
bolhákat és bolha fejlődési alakokat, 3 hétig 
megakadályozza a további kullancs infesztációt és
legalább 5 hétig óv a bolhafertőzéstől.



KAMPÓSFÉRGEK(4,8)

Ancylostoma tubaeforme, kifejlett  99.1-100% 

Ancylostoma tubaeforme, L4 100% 

Ancylostoma braziliense, kifejlett  90.7-99.5%

A LEGSZÉLESEBB HATÁSSPEKTRUMÚ 
FÉREGHAJTÓ

CAPILLARIÁK(7)

Jelenleg a BROADLINE az egyetlen 
macskák capillariák
kezelésére törzskönyvezett termék
Capillaria plica 100% 

A 
FIGYELEM 

KÖZÉPPONTJÁBAN A 
VÁNDORLÓ FONÁLFÉRGEK 

Súlyos tüdőbetegség alakulhat ki kölyökmacs-
kákban és felnőtt macskákban a  T. cati lárvák 
tüdőben történő korai megtelepedésével, 
amely független a felnőtt férgek kártételétől a 
bélcsatornában.(3)

A BROADLINE hatékonyságát a korai stádiumú  
T. cati és A. tubaeforme ellen külön is felmér-

ték. A vándorló stadium alakok ellen 
három tanulmány is 100% haté-

konyságot mutatott.
[3,5,8]

FONÁLFÉRGEK(4,5,6)

Egyszeri BROADLINE kezelés elpusztítja
Toxocara cati, kifejlett  97.1-100% 

Toxocara cati, L3 és L4 lárvák  100% 

Toxascaris leonina, kifejlett  95.8-98.1%

GALANDFÉREG(4,9,10)

A BROADLINE az egyetlen endectocid 
macskák galandférgessége ellen 
Dipylidium caninum 97.7-100% 

Taenia taeniaeformis 98.5-100% 

Echinococcus multilocularis 100%

SZÍVFÉRGESSÉG MEGELŐZÉSE(1)

Egyszeri BROADLINE kezelés elpusztítja 
a vándorló lárvát
Dirofilaria immitis, L4 lárva  100%

Egyszeri kezeléssel a macskák összes fontos élősködő férge 
ellen, beleértve a zoonotikus galandférgeket és az 
ártalmas, nem diagnosztizálható vándorló fonálférgek 
lárváit is.



EGYEDI KOMBINÁCIÓ NÉGY, 
MEGBÍZHATÓ ÖSSZETEVŐBŐL

Négyféle, állatorvoslásban jól 
ismert hatóanyagot választottunk 
megbízhatóságuk és biztonságos 
alkalmazásuk miatt.

PRÉMIUM TECHNOLÓGIA A SZÉLES 
HATÁSSPEKTRUMÚ VÉDELEMÉRT

MEGOSZLÁS A BŐRBEN ÉS TÁROLÓDÁS A 
FAGGYÚMIRIGYEKBEN 
a hosszú hatástartamú helyi hatásért: 
ízeltlábú-fertőzöttség kezelésére és 
megelőzésére

FELSZÍVÓDÁS BŐRÖN ÁT A 
PLAZMÁBA TÖRTÉNŐ BEJUTÁS ELŐTT

Gyors átalakulás az azonnal ható szisztémás 
aktivitásért: bélféreg-fertőzés kezelésére

EPRINOMEKTIN
fonálférgek elleni hatás (fonálférgek, 
kampósférgek, szívféreg, capillariák)

PRAZIKVANTEL
galandférgek elleni hatás (Dipylidium,  

Taenia, Echinococcus nemzetség)

FIPRONIL

bolhákat és kullancsokat célozza

(S)-METOPRÉN

a bolhák fejlődési alakjait célozza

Egyedülálló összetétele mind a szisztémás, mind a helyi 
alkalmazást lehetővé teszi valamennyi fontosabb 
parazitafajjal szemben.



* BIO’SAT VetFlash felmérése 5 nyugat-európai országban (520 állatgyógyászatban dolgozó szakember bevonásával) – 2013. augusztus.
**  IPSOS U & A felmérése 7 nyugat-európai országban (3500 macskatulajdonos bevonásával) – 2013. július-szeptember (a megkérdezett gazdik 65%-a 

biztosan/nagy valószínűséggel használná az új applikátort.

HASZNÁLATA
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1. Olló segítségével 
vágja szét a buborfóliát 
a szaggatott vonal 
mentén. Távolítsa 
el a tetejét. Vegye 
ki az applikátort a 
csomagolásból és 
tartsa függőlegesen

2. A BROADLINE 
a l k a l m a z á s á h o z 
enyhén húzza vissza a 
dugattyút

3. Távolítsa el a fedőt

4. Helyezze az applikátor 
végét a bőrfelületre. 
Egy nyomással juttassa 
az applikátor tartalmát 
közvetlenül a bőrre 
a nyak közepénél, 
a koponya és a 
lapockacsont között

ALKALMAZÁSA OLYAN KÖNNYED 
ÉS GYENGÉD, MINTHA MACSKÁT 
SIMOGATNÁNK

AZ APPLIKÁTOR: OLYAN 
SZAKMAI INNOVÁCIÓ, 

AMELYRE A SZAKÉRTŐK ÉS 
MACSKATULAJDONOSOK MÁR RÉGÓTA 

VÁRNAK

>  Az állatorvosok szívesen alkalmaznák*
>  A macskatulajdonosok 65%-a nagyon 

nagy valószínűséggel használná**
>  Az állatorvosok és a macskatartók 

is a precíz alkalmazást és adagolást 
emelik ki, mint két legfontosabb 

tulajdonságát

1 • PROFESSZIONÁLIS
Innovatív applikátor, melynek segítségével 
az állatorvosi szakértelem az otthoni 
felhasználókhoz is eljut

2 • PRECÍZ, ÁLLATBARÁT
Lekerekített végű applikátor  
A különleges vivőanyagnak köszönhetően 
a macskát nem éri kellemetlen hatás 
használat közben 

3 • PONTOS ADAGOLÁS
Elég egyszer megnyomni ahhoz, hogy a 
kívánt mennyiség a macskára jusson

4 • GYORS ÉS EGYSZERŰ
Egy mozdulattal teljesen kiüríthető

5 • TISZTA
Használat során nem kell hozzáérnünk a 
kezelt bőrfelülethez és nincs lenyalogatás 
sem

Pontos és könnyed, stresszmentes kezelés mind a macskák, 
mind a gazdák számára, a köztük lévő harmónia 
megőrzése érdekében.



BIZTONSÁGOS ÉS JÓL 
TOLERÁLHATÓ FELNŐTT 
MACSKÁK ÉS 7 HETESNÉL 
IDŐSEBB KÖLYKÖK ESETÉBEN IS

SOKOLDALÚ INNOVÁCIÓ, 
ÁLLATORVOSI RECEPTRE

 
KÉT KISZERELÉSI EGYSÉG A PONTOSABB ADAGOLÁSÉRT

ÁLLATORVOSOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KEZELÉSI PROGRAM, 
MELY MINDEN HELYZETBEN A MEGFELELŐ VÉDELMET NYÚJTJA

Kiscicák 
(7 hetes kortól 
6 hónapos korig)

6 hónaposnál 
idősebb 
macskák

Gasztrointesztinális 
férgekkel és 
ektoparazitákkal való 
társfertőzések magas 
kockázata esetén

A macskák szokásaitól 
és a helyi járványügyi 
helyzettől függő változó 
kockázatok esetén

A használati utasítás szerint 
7 hetes és 6 hónapos kor között 
havonkénti kezelés javasolt.

Gyakoriságát az állatorvos 
határozza meg az adott 
helyzetnek megfelelően.
Havi kezelés abban az esetben 
is biztonsággal alkalmazható, 
ha folyamatosan fennáll a 
társfertőzések kockázata.

BROADLINE®

rácsepegtető oldat
Egy adag
térfogata Fipronil (mg) (S)-metoprén

(mg)
Eprinomektin

(mg)
Prazikvantel

(mg)

Macskák <2.5 kg 0,3 mL 24,9 30,0 1,2 24,9

Macskák 2.5-7.5 kg 0,9 mL 74,7 90,0 3,6 74,7

BIZTONSÁGÁT SZÉLESKÖRŰ LABORATÓRIUMI ÉS 
GYAKORLATI VIZSGÁLATOK IGAZOLJÁK
A BROADLINE biztonsági profilját több, mint 2000 használat támasztja alá, 
melyek során ritkán figyeltek meg önmaguktól elmúló és enyhe reakciókat.

7 HETESNÉL IDŐSEBB KÖLYKÖK ESETÉBEN
>  A klinikai dózis akár 15-szörösével történő túladagolás ritkán átmeneti 

pupillatágulattal, nyálzással, hányással és szapora légzéssel járó 
tüneteket okozott.

FELNŐTT MACSKÁKNÁL
>  Semmilyen kockázatot nem jelent a BROADLINE véletlen lenyelése
>  Nem jelent veszélyt a szívférgességben szenvedő macskákra 
>  A BROADLINE a vemhesség és szoptatás ideje alatt is alkalmazható 

a kockázat-előny értékelés figyelembe vételével: a 
készítménnyel vemhes- és szoptató macskákon nem 
végeztek külön vizsgálatokat, azonban mind a négy 
hatóanyag egyenként kiváló fejlődési és szaporodási 
ártalmatlansági profillal rendelkezik.

A BROADLINE biztonsági profilja és adagolása valamennyi 
kezelési ütemezéshez alkalmazkodik.


