
ÚJ FOGALOM A
BOLHA ÉS KULLANCS 
ELLENI VÉDELEMBEN

SZAKIRODALMI HIVATKOZÁS:
1 -  DRAG M. et al., Safety Evaluation of Orally Administered Afoxolaner in Eight-Week-Old Dogs (Vet 

Parasitology)
2 -  DUMONT P. et al., Demonstration of Efficacy of Afoxolaner against two European ticks Dermacentor 

reticulatus and Ixodes ricinus, on Dogs (Vet Parasitology)
3 -  DUMONT P. et al., Curative and preventive efficacy of orally administered afoxolaner against dog flea 

Ctenocephalides canis (Curtis, 1826) infestation in dogs (Vet Parasitology)
4 -  HUNTER J. et al., Evaluation of the curative and preventive efficacy of a single oral administration of 

afoxolaner against cat flea (Ctenocephalides felis) infestations on dogs (Vet Parasitology)
5 -  KUNKLE B. et al., Demonstration of efficacy on Rhipicephalus sanguineus (Vet Parasitology)
6 -  LENTENDRE L. et al., The intravenous and oral pharmacokinetics of afoxolaner, a novel isoxazoline, used 

as a monthly chewable antiparasitic for dogs (Vet Parasitology)
7 -  PR&D Study 02XX701: A study to assess canine experimental soft chewable. (vonatkozó adatok)
8 -  SHOOP W. et al., Afoxolaner, a new ectoparasiticide for dogs (Vet Parasitology)

DESIGNED FOR PETS MADE FOR VETS*

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: NexGard 11 mg rágótabletta kutyáknak 2–4 kg, NexGard 28 mg rágótabletta kutyáknak >4–10 kg, NexGard 68 mg rágótabletta kutyáknak >10–25 kg, NexGard 136 
mg rágótabletta kutyáknak >25–50 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:NexGard 11 mg rágótabletta kutyáknak (2–4 kg),NexGard 28 
mg rágótabletta kutyáknak (>4–10 kg),NexGard 68 mg rágótabletta kutyáknak (>10–25 kg),NexGard 136 mg rágótabletta kutyáknak (>25–50 kg),Afoxolaner. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB 
ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE: Mindegyik rágótabletta tartalmaz:
NexGard   Afoxolaner (mg)
rágótabletta kutyáknak 2–4 kg 11,3
rágótabletta kutyáknak >4–10 kg 28,3
rágótabletta kutyáknak >10–25 kg 68,0
rágótabletta kutyáknak >25–50 kg 136,0
Segédanyag:Kálium-szorbát (E202): 3 mg/g. Vörös-vörösesbarna foltos, kör alakú (tabletta kutyáknak 2–4 kg) vagy téglalap alakú (tabletta kutyáknak > 4–10 kg, tabletta kutyáknak >10–25 
kg és tabletta kutyáknak >25–50 kg). JAVALLAT(OK): Kutyák bolhafertőzésének (Ctenocephalides felis és C. canis) kezelésére legalább 5 héten át. A készítmény felhasználható a bolhacsípés 
okozta allergiás bőrgyulladás (Flea Allergy Dermatitis, FAD) kezelési stratégiájának részeként. Kutyák kullancsfertőzésének (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) 
kezelésére. Egyetlen kezelés legfeljebb egy hónapon keresztül elpusztítja a kullancsokat. A bolháknak és a kullancsoknak meg kell telepedniük a gazdán és el kell kezdeniük táplálkozni ahhoz, 
hogy a hatóanyag hasson rájuk. Bolhák esetében (C. felis) a megtelepedés után 8 órán belül kezdődik a hatás. Kullancsok esetében a megtelepedés után 48 órán belül kezdődik a hatás 
(elpusztulnak). ELLENJAVALLATOK: Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. MELLÉKHATÁSOK: Nincs. Ha súlyos nemkívánatos 
hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost! CÉLÁLLAT FAJ(OK): Kutya. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) 
CÉLÁLLAT FAJONKÉNT: Szájon át alkalmazandó. Adagolás: A készítményt 2,7–6,9 mg/testtömeg kg adagban kell alkalmazni a következő táblázat szerint:
Kutya testtömege (kg)    Beadandó rágótabletták erőssége és száma
   NexGard 11 mg NexGard 28 mg NexGard 68 mg NexGard 136 mg
2–4              1
>4–10               1
>10–25                 1
>25–50                   1
50 testtömeg kg feletti kutyáknál a különböző/azonos erősségű rágótabletták megfelelő kombinációját kell alkalmazni. A tabletták nem oszthatóak. Kezelés ütemezése: Havonta a teljes 
bolha- és/vagy kullancsszezon alatt, a helyi járványtani helyzetnek megfelelően. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT: A NexGard tabletták rághatóak és ízletesek a legtöbb 
kutya számára. Ha a kutya nem fogadja el rögtön a tablettát, akkor a táplálékkal is beadható. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: Nem értelmezhető. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI 
ELŐÍRÁSOK: Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a dobozon az EXP után feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! Ez az állatgyógyászati 
készítmény különleges tárolást nem igényel. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK): Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan: A parazitáknak el kell kezdeniük táplálkozni 
a gazdán ahhoz, hogy az afoxolaner hasson rájuk: ezért a paraziták által terjesztett betegségek átvitelének kockázata nem kizárható. A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: 
Adatok hiányában 8 hetesnél fiatalabb kölyökkutyáknál és/vagy 2 kg-nál könnyebb kutyáknál a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny-kockázat elemzésnek megfelelően alkalmazható. 
Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések: Egyszerre csak egy rágótablettát vegyen ki a buborékcsomagolásból azért, hogy a gyermekek az állatgyógyászati 
készítményhez ne férhessenek hozzá. A buborékcsomagolást a benne maradó rágótablettákkal helyezze vissza a papírdobozba. Használat után mosson kezet. Vemhesség és laktáció: A 
patkányon és nyúlon végzett laboratóriumi vizsgálatok szerint a készítmény nem rendelkezik bizonyított teratogén hatással, sem semmilyen mellékhatással a hímek és nőstények reprodukciós 
képességére. Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és laktáció idején illetve tenyészkutyákon. Kizárólag a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny-
kockázat elemzésnek megfelelően alkalmazható. Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok): A maximális adag 5-szörösével kettő-négy hetes időközönként 6 alkalommal 
megismételt kezelést kapó 8 hetesnél idősebb egészséges beagle kölyökkutyákon nem jelentkeztek mellékhatások. Körülbelül 5-szörös túladagoláskor (25 mg/testtömeg kg) skót juhászkutyákon 
hányás és hasmenés jelentkezett. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK): 
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 afoxolaner az izoxazolin családba tartozó rovar- és atkaölő szer. A NexGard hatékony a kifejlett bolhák valamint számos kullancsfaj - többek 
között a Dermacentor reticulatus és D. variabilis, Ixodes ricinus és I. scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, és Haemaphysalis 
longicornis - ellen. A készítmény a peterakás előtt elpusztítja a bolhákat megelőzve a lakás szennyeződését. A rágótabletták mindegyik hatáserősség 
esetében a következő kiszerelésekben kerülnek forgalomba: 1, 3 vagy 6 rágótabletta 1 buborékcsomagolásban, papírdobozban. Előfordulhat, hogy nem 
minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.
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SZÁJON ÁT ADHATÓ BOLHA 
ÉS KULLANCS ELLENI KEZELÉS: 
NAGY POTENCIÁLÚ TERMÉK 
ÁLLATORVOSOK SZÁMÁRA

A SZÁJON ÁT ADHATÓ KÉSZÍTMÉNYEK FORRADALMI 
VÁLTOZÁSOKAT INDÍTOTTAK EL AZ USA-BAN (A)

Európában
minden 2. állatorvos 
egyetért azzal, hogy a szájon 

át adható készítmények piaca 
növekedni fog. (B)

A KUTYATULAJDONOSOK TÖBBSÉGE SZÍVESEN 
KIPRÓBÁLNÁ A SZÁJON ÁT ADHATÓ KÉSZÍTMÉNYEKET... 
(C)

Egyéb okok

Kiköpés kockázata / 
nehéz beadhatóság

Okok, amiért nem alkalmaznának szájon 
át adható ektoparazita elleni kezelést

Nem kapható/
Nem elérhető/Nem 
tudja, hogy létezik

...HA MÁR TUDNÁK, HOGY 
KAPHATÓ ÉS KÖNNYEN BEADHATÓ 
(C)

Hivatkozások:  
A.  MDI: USA Vet Panel (2008-2013)
B.  BIO’SAT Vet Flash felmérés 5 nyugat-európai országban (520 állatorvos)
 2013. augusztus
C.  U&A IPSOS U&A tracking Report 7 nyugat-európai országban  

(3500 kutyatulajdonos) 2013. július-szeptember

A növekedés motorjai a szájon át adható 
ektoparazitikumok piacán:

  Megnövelt ízletesség
  Látható hatékonyság

  Szélesebb hatásspektrum:
   legalább bolha + kullancs 



AFOXOLANER:  
ÚJ GENERÁCIÓS, ERŐS ROVARÖLŐ/
ATKAÖLŐ

EGY NEMRÉG FELFEDEZETT 
MOLEKULA
állatgyógyászati célra, az IZOXAZOLIN 
család tagja (8)

GYORSAN FELSZÍVÓDIK TARTÓS PLAZMA DIFFÚZIÓVAL (6)

Beadást követően az AFOXOLANER 
  Nagyon gyorsan eléri a hatékony plazmakoncentrációját 
(Cmax 2 – 4 óra múlva)

  Egy kezelés egy hónapig fenntartja a hatékony koncentrációt
  Jelentős eltérés nem figyelhető meg az egyes kutyák között:  
- a prandiális állapotnak nincs hatása a pharmacokinetikára 
- az afoxolaner étellel vagy anélkül is beadható
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AZ AFOXOLANER 
MOLEKULÁRIS 

HATÁSMECHANIZMUSA AZ 
ÍZELTLÁBÚAK SZINAPTIKUS 

NEUROTRANSZMISSZIÓJÁT 
CÉLOZZA

Mindez a bolhák és kullancsok 
központi idegrendszerének 

kontrollálatlan működéséhez és 
pusztulásukhoz vezet.

3.  Az elektromos 
potenciál növekedése 
hyperexcitációhoz és 
halálhoz vezet

2.   Gátolja a kloridionok 
sejtmembránon keresztüli 
pre- és posztszinaptikus 
átvitelét

1.  Az afoxolaner GABA által 
vezérelt kloridcsatornákhoz 
rögzül

A NEXGARD új molekulája, az axofolaner gyorsan hat, 
hiperexitációt és a bolhák-kullancsok pusztulását okozza.



HATÉKONY KULLANCS ÉS BOLHA 
ELLENI VÉDEKEZÉS

GYORSAN KIALAKULÓ ÉS HOSSZAN 
TARTÓ HATÉKONYSÁG A KUTYÁKAT 
FERTŐZŐ BOLHAFAJOK ELLEN
Több tanulmány igazolta a 

  99% hatékonyságot egyszeri NEXGARD 
kezelés során Ctenocephalides felis és 
C.canis bolhafertőzöttséggel szemben 
legalább 5 héten keresztül (24 órás 
számlálás) (3;4)
  100% peterakás csökkenést legalább 5 
héten keresztül (3;4)

A készítmény nagyon gyorsan (8 óra) hat, 
még a peterakás előtt elpusztítja a bolhákat 
megelőzve a lakás szennyeződését.
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SZÉLES SPEKTRUMÚ HATÉKONYSÁG A 
KUTYÁKAT LEGGYAKRABBAN TÁMADÓ 
KULLANCSFAJOK ELLEN

  Hatékonyság Ixodes ricinus ellen 
> 99,9% egy hónapon keresztül
  Hatékonyság Dermacentor reticulatus ellen 
> 98,1% egy hónapon keresztül
  Hatékonyság Rhipicephalus sanguineus ellen 
> 96,7% egy hónapon keresztül

Folyamatos hatékonyság* a 3 fő, kutyákat támadó kullancsfaj 
ellen Európában (2;5) 

* Hatékonysági százelék mértani átlagszámítás alapján

1 Az afoxolaner terápiás hatékonysága 2. napon a fertőzést követően
2 Profilaktikus hatékonyság a hetente történő kullancs újrafertőzéssel szemben

Hatékonyság* a két fő kutyát támadó bolhafaj ellen  
12 órával és/vagy 24 órával fertőzés után

Egyszeri NEXGARD kezelés egy teljes hónapig védelmet 
nyújt a kutyáknak bolhák és kullancsok ellen 



A NEXGARD NEMCSAK HATÉKONY, 
DE RENDKÍVÜL ÍZLETES IS

AZ EKTOPARAZITA ELLENI KEZELÉS HAVI 
ÖRÖMFORRÁSSÁ VÁLIK KUTYÁNAK ÉS 
TULAJDONOSÁNAK EGYARÁNT

  A saját kutyánk bolha és kullancsok elleni 
védelme már nem házimunka többé!
  NEXGARD kezelés után akár rögtön 
megsimogathatjuk vagy fürdethetjük a kutyát.
  A NEXGARD korlátozás nélkül alkalmazható,  
a kutya bőrfelületének állapotától függetlenül.

A NEXGARD ÍZLETES ÉS PUHA RÁGÓFALAT
  Párolt marhahús ízesítéssel.
  Étellel vagy anélkül is adható.

KITŰNŐ, 90% FELETTI ELFOGADÁSI ARÁNY
30 kutyával végzett ízletességi vizsgálaton  

a NEXGARD placebo és aktív készítmények
2,7/3 és 2,8/3 eredményt értek el.(7)

TAPASZTALATOK AZ USA-BÓL
Amerikában a havi, szívférgesség megelőzésére 

szolgáló, puha rágófalat éves szinten 24%-kal 
magasabb kezelési arányt mutat a hagyományos 

rágótablettákkal szemben.*
* Merial saját adatok

2,7 
3
készségesen  
elfogadta

2
kérlelésre 
elfogadta

1
esetleg 
elfogadta

0
nem  
fogadta el

+24%

rágó- 
tabletta nagyon 

ízletes, puha 
rágófalat

A NEXGARD egyedülálló ízletessége segíti a havi kezelések 
rendszeressé tételét és leegyszerűsíti a gyógyszer 
beadását.



FIGYELEMRE MÉLTÓ 
BIZTONSÁGOSSÁGI PROFIL

FELHASZNÁLÓBARÁT  
INNOVÁCIÓ –  
CSAK VÉNYKÖTELES 
MÓDON ELÉRHETŐ
4 MÉRETBEN 2 - 50 KG KÖZÖTT

NEXGARD® Rágótabletta 
mérete AFOXOLANER

2-4 kg közötti kutyák 0,5 g 11,3 mg
4-10 kg közötti kutyák 1,25 g 28,3 mg
10-25 kg közötti kutyák 3 g 68 mg
25-50 kg közötti kutyák 6 g 136 mg

A NEXGARD BIZTONSÁGOSAN ALKALMAZHATÓ 8 
HETESNÉL IDŐSEBB KÖLYÖKKUTYÁKON ÉS FELNŐTT 
KUTYÁKON (1)

  Nincs mellékhatás terápiás adagolás mellett  
a termék használati utasítása szerint
  Hatóanyaga, az afoxolaner ártalmatlan a klinikai adag 
(2,5 mg/kg) 80-szorosánál is  

NEXGARD BIZTONSÁGOS A GYAKORLATI 
KIPRÓBÁLÁSOK ALKALMÁVAL IS
Gyakorlatban végzett vizsgálatok alkalmával több mint 
400 kutyatulajdonos különböző korú és fajtájú kutyáján 
végeztek NEXGARD kezelést átlagos körülmények között. A 
készítmény biztonságosnak, hatékonynak bizonyult és nem 
járt semmilyen (komolyabb) mellékhatással.

VEMHESSÉG ÉS LAKTÁCIÓ
A patkányon és nyúlon végzett laboratóriumi vizsgálatok 
szerint a NEXGARD nem rendelkezik bizonyított teratogén 
hatással, sem semmilyen mellékhatással a hímek és 
nőstények reprodukciós képességére. Az állatgyógyászati 
készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és 
laktáció idején illetve tenyészkutyákon. Kizárólag a kezelést 
végző állatorvos által elvégzett előny-kockázat elemzésnek 
megfelelően alkalmazható.

A NEXGARD havi kezelés biztonságosan alkalmazható
  2 kg-nál nagyobb testtömegű illetve
  8 hetesnél idősebb kutyákon


