
Додаток 2 
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Опис 

Бравекто спот-он 

(краплі для зовнішнього застосування) 
листівка-вкладка 

Розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору. 
Склад 
І мл препарату містить діючу речовину: 
флураланер - 280 мг. 

1 8. 1 2. 7017 

Допоміжні речовини: диметилацетамід, глікофурол, диетилтолуамід, ацетон. 
Фармакологічні властивості 
ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсекmUІ{uди і репеленти (QPSЗBEOJ, флураланер) 
Бравекто® спот-он - інсекто-акарицидний препарат системної дії. Дjюча речовина 

флураланер - інсекто-акарицид групи ізоксазоліну, активна до кліщів (Ixodes spp., Dermatocentor 
spp. та Rhipicephalus sanguineus) і бліх (Ctenocephalides spp.). Механізм дії флуралапера полягає у 
блокуванні Г АМК-залежних і глутамат-залежних рецепторів членистоногих, що призводить до 
перезбудження нейронів, порушення передачі нервових імпульсів, паралічу і загибелі. 

Флураланер не викликає розвитку у тварин резистентності, що можливе при застосуванні 
інших інсекто-акарmщдних сполук. Навіть при досить низьких концентраціях флураланер 
пригнічує функцію розмноження (яйцекладки) у бліх. 

Після зовнішнього застосування флураланер всмоктується у шерсть, шкіру і підшкірну 
клітковину, звідки повільно потрапляє у гемациркулярне русло. Стабільний рівень концентрації 
флураланеру у плазмі крові собак спостерігають у період між 7 і 63 добою після застосування 
препарату, після чого він повільно знижується. У котів цей рівень спостерігають у період між 3 і 21 
добою після застосування. Флураланер добре поширюється тканинами і досягає максимальної 
концентрації у жировій тканині і далі в печінці, м'язах і нирках. Пролонговане утримання, повільне 
виведення з плазми крові (t112=21 добу - у собак і t112=12 діб у котів) і відсутність екстенсивного 
метаболізму утримує ефективну концентрацію флураланера у період між застосуванням препарату. 
Флураланер виводиться переважно у"незміненій формі екскрементами (до 90 % дози), виведення 
сечею незначне. 

Застосування 
Профілактика та лікування собак і котів при ураженні блохами і кліщами: 
- блохи: Ctenocephalides felis і Ctenocephalides canis; препарат забезпечує тривалий 

інсектицидний захист (до 12 тижнів); 
- кліщі (lxodes ricinus, Dermatocentor reticularis, lxodes scapularis, І. hexagonus, Haemaphysalis 

elliptica, Rhipicephalus sапgиіпещ); препарат забезпечує тривалий ектопаразитицидний захист (до 
12 тижнів). 

Після обробки препаратом собак блохи ( Ctenocephalides felis) гинуть через 8 годин після їх 
попадання на тіло хазяїна, кліщі - через 12 годин (lxodes ricinus). 

Після обробки препаратом котів блохи (С. felis) гинуть через 12 годин після їх попадання на 
тіло хазяїна, кліщі- протягом 48 годин (І. ricinus). 

Бравекто(!!) спот-он ефtжшвнu кuнчю;uоє популяцію бліх у середовищі утримання тварини. 
Препарат застосовують у комплексній терапії блошиних алергічних дерматитів. 
Преш1р,'ІТ сприяє П()m�r�,п;женню рсУшовсюдження Babesia canis. 
Дозуваюш 
Препарат застосовують одноразово крапельним нанесенням ("spot-on") на суху неушкоджену 

шкіру тварин. 
Собаки 
Препарат застосовують із розрахунку 25-56 мг флураланера/кг маси тіла тварини (див. табл.). 
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Маса Необхідний розмір і кількість піпеток 
собаки, кr 112,5 МІ" 250 мг 500 мг 1000 мг 
2-4,5 1 
> 4.5-1 О 1 

> 10-20 1 
> 20-40 l 

> 40-56 
Для собак масою тіла понад 56 кг використовують необхідну комбішщію піпеток. 
Коти 

1400 м1· 

1 

Препнрат знстосовують і3 розрахунку 40-94 мг флуралансра/ю· маси тіт.1 тварини (л.нв. ·п.1611. ). 

Маса кота, ю· Необхідний розмір і кількість піпеток 

112,5 м1· 250 мг 500 м1· 
1.2-2,8 1 
> 2,8-6,25 1 
> 6,25-12.5 1 

)(ля котів масою тіла понал 12.5 кг використовують пеобхі,rщу комбінацію 11іпеток. 

Крок 1. Дістаньте пі11стку з у11акування. Відкриваючи, утримуйте піпетку нертикаш,1ю 
(ковначком до1·ори) за основу або за тверду частину нижче коRnачка. r Ііпетку ві11крившо1ь. 
обертаючи ков11ачок на rrовний оберт за 1\щишrиковою або нроти 1щш1шико1юї стрілки. f-k 
11амагайтесь вілламити чи відокремити ковпачок! Він повинен залишатися ни 11іпстці. r Ііп1..'тка 
відкрита і готова до застосування після злому фіксатора. що буде відчуватися нри 1ювном,-
06ертан11і ковпачка. 

Крок 2. Тварина повинна стояти або бути у грудному лежачому положенні. з рівною с1ш1юю 
догори. Ро:�горніть шерстний покрив па снині між лопатками собаки (або нобтву основи чс>рс11а у 
котів), щоб було вил.но шкіру. Пі;щесіть кінчик пінетки до шкіри. 

Кро1, 3. Обережно витисніть увесь вміст піпетки на шкіру. У великих собак вміст нінетю1 
слід наносити у 2-4-х місцях вздовж хребта, для того щоб занобіrти стіканню прснарату. 

У великих котів (масою більше 6.25 кг) вміст піпетки слід наносити у 2-х міснях. J\JIЯ 101·0 щоб 
·запобігги стіканню препарату. 

1 Ісрсц обробкою препаратом необхідно вставонити точну масу тіла т,�аr1111и ('щнжуна11ня). 
Для оптимального контролю за ектопаразитами обробки нрово;{ять з інтервалами 12 тижнів. 
Пропшо1,аз�шня 
ІІе :шстосовувати тваринам із гіперчутливістю до компонентів препарнту! 
Не застосовувати хворим. виснаженим та ослабленим твнринам ! 
Не застосовувати препарат собакам масою тіла менше 2 кг і котам віком J{O 11 тижнів і/або'{ 

масою тіла до 1.2 кг! 

2 
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Застережсшш 
Після обробки тварин нрснаратом не допускати знизування препарату (о,11яrають ·шхнсш1іі 

комірець. намордник, фіксують щслени допоміжними засобами) та утримувати їх 1ю;tш1і ві)! 
вілкрит01·0 вогню та нагрівальних 11риладів. 

Не слід ку11ати та занурюшпи у воду оброблених нрепаратом тварин нротя1·ом 3-х ,11іб піспя 
обробки прс1шратом! 

Для досягнення максимш1ьно1·0 захисту тварин. рскомендусться періоличпо чист1п11 і 
обробляти дозволеними засобами пре;tмети догляду та місця перебування тварин (11іж:т11лк11. 
килими. м·які меблі тощо). 

При роботі 3 прс11аратом Бравскто® с1ют-он дотримуватисr, ос1ювних нра!3ил 1·і1·іпш га 
бсзнеки, прийнятих при роботі з ветеринарними пренаратами. 

При обробці тварин пре11аратом Бравекто@ спот-оп не можна курити, приймати їжу. 1ш·п1. 
Після використання пренарату Rимити руки �юдою з мшюм. 
Після обробки тварин не гладити їх та не допускати контакту мале11ьких дітей 1 оброG;1сш1м11 

тваринами до 1ювно1·0 висихання шерсл. 
Особам і, підвищеною чутливістю по флураланеру уникати ко11такту з 11репаратом. 
При понаданні нрепарагу в очі ретельно нромити їх прото,шою водою. І Іри шшщtко1юму 

::1аковтуванні нрепарату nссредину необхідно не�-айпо звернугися Щ) лікаря та 1ю1<а1ат11 ii<Yv1y 
листівку-вкладку на 11репарат або етикетку. 

ГІрс11арат є ле1·козаймистим, тому тварин обробляють nо;щлі вщ вщкр1поrо воп1ю тu 
нагрів,шьвих пршшдів! 

Форма випуску 
Пінетки по 0.4; 0,89; 1.79; 3,57 або 5,0 мл, які запаковані у картонні коробки 1ю 1 або 2 ні11�тю1 

(в коробці можуть міститися лише піпетки однакової смності). ПіІJетки у11аковані в саш� -� 
алюмінісвої фош,1·11. 

Зберігашш 
Сухе темне. нс;юступне ;щя дітей, місце при тем11сратурі до 30 (.)С. ІІе замuрожувити. 
Термін придатності 
24 місяців. Після nідкриття пі11етки - використати увес1, вміст одрюу! 

Для застосуваиия у ветерtтариій медицииі! 

Власник реєстраційного посвідчення 
Інтерnст Інтернешнл Б.В. (Королівство 
Нідерландів) 
Вім Jle Корверштраат 35, 5831 АН Боксмеер 
Виробник готового нродук

т
у 

1 Іатеон Мснюфекчуріпг Сервісес ЛЛЦ 
(Сполучені ІUтати Америки) 
5900 Мартін Лютер Кінг Дж. Хайвей, 
Грінв.і.Jш, ЕнСі. ЕнСі 27834 

Inteг,·ct Inteгnational 13.\І. ('Гh� Nctl1cгlaшls) 
\Vіш de Korvcrstгaat 35. 583 І ЛN І3ох111сс1· 

Patheoп Manufacturiпg Seгviccs l,LC (USA) 
5900 Martiл l,нtJ1cг Кіпg Jг. l lig11way. 
(irccnville, NC,NC 27834 




