
Diazinon vlooienband hond zwart, 15% w/w.
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Indicatie: Behandeling tegen vlooien (Ctenocephalides felis) bij honden met kort of middel- 
lang haar. 

Contra-indicaties: Niet gebruiken bij: zieke en herstellende dieren, dieren met een verminderde 
leverfunctie, dieren jonger dan 6 maanden, overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel 
of één van de hulpstoffen, of overgevoeligheid voor andere organofosforverbindingen. 

Bijwerkingen: Soms kan plaatselijke irritatie (jeuk, roodheid, haaruitval) optreden door het 
dragen van de band. Als dit gebeurt wordt aanbevolen de band te verwijderen tot de symptomen 
zijn verdwenen, zonder specifieke behandeling. 

Zelden komen neurologische verschijnselen (kwijlen, trillende spieren, ataxie, epileptische 
aanvallen) voor. Zie ook rubriek speciale waarschuwingen. Indien u ernstige bijwerkingen of 
andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw 
dierenarts hiervan in kennis te stellen. 

Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: Hond (honden met kort of 
middellang haar).

Dosering en gebruiksaanwijzing: Eén halsband per dier. De werking van de band is 
optimaal na 2-4 dagen en duurt 6 maanden. 

Aanwijzingen voor een juiste toediening: Bevestig de band losjes om de nek van het dier. 
Knip het overtollige gedeelte van de band af, rekening houdend met eventuele groei van het dier. 

Speciale waarschuwingen: Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het 
diergeneesmiddel bestemd is: Een band die te strak om de nek van het dier zit, kan huidirritatie 
veroorzaken. Voorkom kauwen op de halsband. 
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren. De band is waterbestendig. Water als 
gevolg van regen, zwemmen of wassen heeft geen invloed op de diazinon afgifte van de band. 
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de 
dieren toedient: Mensen met een bekende overgevoeligheid voor diazinon wordt afgeraden 
dit diergeneesmiddel te gebruiken. Aanraking met de huid tot een minimum beperken. Na 
aanbrengen handen wassen. In geval van inslikken, dient onmiddellijk een arts te worden 
geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. 
Gebruik tijdens dracht of lactatie: Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de invloed van 
diazinon bij dracht en lactatie. Gebruik tijdens de dracht en lactatie wordt daarom afgeraden. 
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: Diazinon is een organo- 
fosforverbinding. Niet gelijktijdig gebruiken met andere organofosfor- of carbamaat insecticiden. 
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota): Bij honden wordt intoxicatie 
meestal (maar niet altijd) veroorzaakt door kauwen op de band. Symptomen: frequent urineren, 
diarree, overgeven, tranende ogen, kwijlen, lopende neus, hoesten, buitensporige bronchiale 
uitscheiding, pupil contracties, trillende spieren, verlies van reflexen, stuiptrekkingen, coma en 
cyanose. In zulke gevallen is het van belang het middel zo snel mogelijk van het dier te 
verwijderen. Neem bij ernstige vergiftigingsverschijnselen direct contact op met een dierenarts. 
Opmerking voor de dierenarts: in het geval van een ernstige intoxicatie wordt een behandeling 
met atropine aanbevolen. 

Bewarings- en verwijderingsmaatregelen: Bewaren beneden 25°C en in de 
oorspronkelijke verpakking. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Niet te gebruiken na de 
uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.. Ongebruikte diergeneesmiddelen of 
restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
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