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Vets Place Preventiebox
 

U heeft deze Preventiebox ontvangen 
als lid van het Vets Place Preventieplan 

of los gekocht bij één van onze 
Vets Place klinieken. Als lid van 

het Vets Place Preventieplan 
ontvangt u iedere 3 maanden 

een Preventiebox. Bent u 
nog geen lid en wenst u 
de Preventiebox iedere 

3 maanden thuisbezorgd 
te krijgen, ga dan naar  

vetsplace.nl/preventieplan  
voor meer informatie.    
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Vets Place dierenarts
Vets Place is de dierenarts van Pets Place Boerenbond, de grootste keten van 
dierenspeciaalzaken in Nederland met ongeveer 200 vestigingen.  
In sommige winkels is een Vets Place dierenkliniek gevestigd en bij de meeste 
winkels komt de Vets Place dierenarts op bezoek om te vaccineren en een  
gezondheidscheck uit te voeren.

Als lid van het Vets Place Preventieplan UITGEBREID heeft u jaarlijks recht  
op de basisvaccinatie en een gezondheidscheck voor uw huisdier.  
Heeft u dit Preventieplan niet dan rekenen wij hiervoor €25,-.  
U kunt hiervoor een afspraak maken op vetsplace.nl/preventieplan

Met deze Preventiebox  

kunt u uw kat in 1 keer  

beschermen en behandelen  

tegen vervelende parasieten. 

De box bevat Vectra® Felis

tegen vlooien en 

Milbactor® tegen wormen.  

Met deze producten is uw  

kat 3 maanden lang  

beschermd en behandeld  

tegen ongewenste gasten. 

Geef om uw kat en geef  
parasieten geen kans!



 

Uw dierenarts heeft u  

Vectra® Felis voorgeschreven.

Dit unieke product  

beschermt uw kat tegen  

vlooien en voorkomt  

vlooieninfectie van uw huis.  

Vlooien zijn veruit de meest 

voorkomende ectoparasieten* 

(uitwendige parasieten)  

bij katten.
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Vectra® Felis
 
Waarom kiest uw dierenarts voor Vectra® Felis?:

 Gebruiksgemak
 De gepatenteerde pipet is zeer gemakkelijk te gebruiken.  
 Het product verdeelt zich gemakkelijk over de huid en heeft geen sterke geur.  
 Bovendien blijven uw handen en de vacht van uw kat droog.

 Veiligheid 
 Na de toediening droogt het product snel en komt het niet in de  
 bloedbaan van uw kat terecht. Hierdoor is het product veilig voor 
 uw kat, uzelf en uw gezin. 

 Doeltreffendheid
 Vectra® Felis doodt de vlooien zeer snel (in minder dan 2 uur).  
 Hoe sneller vlooien gedood worden, hoe minder vaak uw kat gebeten  
 zal worden. Daardoor vermindert jeuk en irritatie.

 Omgevingswerking
 Vectra® Felis bevat een insecten groeiremmer (IGR); dit betekent dat ook de   
 ontwikkeling van vlooien, vlooienlarven en -eieren in huis wordt gestopt.
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Waarom een product dat vlooien snel doodt?
Vlooien hebben het bloed van uw kat nodig voor hun voortplanting.
Elke beet veroorzaakt ongemak, jeuk en/of pijn.
Bovendien is er kans op overdracht van bepaalde ziektes.

Vectra® Felis is een product dat vlooien zeer snel doodt.
Het product verspreidt zich op de huid en in de vacht
van uw kat. Wanneer de vlooien op uw kat
terechtkomen, zorgt Vectra® Felis ervoor dat ze zeer snel  
gedood worden. Hoewel een enkele beet niet uitgesloten
is, helpt Vectra® Felis dus om het aantal beten sterk te
verminderen. Daardoor heeft uw kat minder ongemak,  
jeuk of pijn en minder kans op bepaalde ziektes. 

Vlooien kunnen besmet zijn met lintworm eitjes en deze  
overbrengen op uw kat. Als vlooien regelmatig op uw kat zitten  
kan uw kat een vlooienallergie ontwikkelen waardoor er erge  
jeuk kan onstaan en de huid beschadigd kan raken.

Waarom zou u wachten tot ze bijten?

Ter illustratie  
wordt hier weergegeven  

hoe vaak uw kat kan worden 
gebeten per dag.
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LET OP!  Tegenwoordig kunt u uw kat ook bescherming bieden tegen vlooien in de 
vorm van tabletten. Tabletten hebben bepaalde voordelen ten opzichte van de  
pipetten. Maar wees u ervan bewust dat bij tabletten de werkzame stof wordt  
opgenomen en blijft circuleren in het bloed van uw kat. De parasieten nemen tijdens 
het bijten dit bloed op en worden daardoor gedood. Bij tabletten moet dus elke vlo 
eerst uw kat bijten en een bloedmaaltijd nemen, om gedood te kunnen worden.

TIPS voor de toediening van Vectra® Felis

Gebruik Vectra® Felis het liefst  ‘s avonds.
Zorg ervoor dat de kat staat of op de buik ligt.
Open de pipet.
Plaats de punt van de pipet tegen de huid tussen de schouderbladen.
Knijp de pipet leeg op één plaats (spot-on).

LET OP!  Een verpakking van Vectra® Felis bevat 3 pipetten.
Voor een optimale bescherming van uw kat moet u elke maand  
een pipet toedienen. Met 1 verpakking is uw kat dus gedurende  
3 maanden beschermd tegen vlooien.
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Ectoparasieten bij katten
Vlooien bij de kat... 
Vlooien springen vanuit de omgeving op 
uw kat en bijten uw kat meerdere malen 
per dag. Vectra® Felis doodt de vlooien 
in minder dan 2 uur. Hierdoor daalt het 
aantal beten drastisch en wordt ongemak 
bij uw kat voorkomen. Eén enkele vlo 
kan wel 50 eieren per dag leggen. Deze 
eieren vallen van de kat en besmetten op 
deze manier de omgeving (zowel binnen- 
als buitenshuis). In de omgeving kunnen 
de onvolwassen vlooien zich in minder 
dan 3 weken ontwikkelen tot nieuwe 
volwassen vlooien, die op hun beurt weer 
op uw kat kunnen springen.

Jonge vlooien en vlooienlarven voeden 
zich in huis met huidschilfers van uw
huisdieren. De werkzame stoffen van 
Vectra® Felis komen via deze huidschilfers 
in de omgeving terecht. Hierdoor wordt 
de ontwikkeling van de onvolwassen 
vlooien gestopt.

Vlooien: een probleem in de omgeving… 
Hoewel volwassen vlooien, die in de 
vacht van uw kat leven, jeuk en ongemak 
veroorzaken, bestaat het grootste deel 
van de vlooienpopulatie uit onvolwassen 
vlooien. De volwassen vlooien leggen 
eitjes die uit de vacht van uw kat vallen 

TIP:  Heeft u ook nog andere huisdieren in huis dan is het raadzaam deze ook te ontvlooien 
en te ontwormen, vraag uw dierenarts om advies voor de keuze van de producten die het 
best passen bij uw situatie

Vlooien zijn  

ectoparasieten die  

in de vacht van  

uw kat leven. 

Doordat ze uw kat  

bijten veroorzaken  

ze jeuk en pijn.

Vlooien kunnen  

via hun speeksel  

ziektes overdragen.
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en op deze manier de omgeving (zowel 
binnen- als buitenshuis) besmetten.  
Uit de eitjes ontstaan vlooienlarven die 
zich na een tijdje gaan verpoppen  
(cocon).  
In deze cocon ontwikkelt de larve zich 
tot een volwassen vlo. Zolang de volwas-
sen vlo in de cocon blijft, is hij heel goed 
beschermd tegen omgevingsfactoren en 
bestrijdingsmiddelen. De vlooien kunnen 
in een cocon meer dan 6 maanden over-
leven. Op deze manier bevinden er zich 
talloze volwassen vlooien in de omgeving 
(beschermd in een cocon) wachtend op 
een geschikte gastheer (bijvoorbeeld  

uw kat). Bij de behandeling van een  
vlooienprobleem is het niet alleen  
belangrijk om de volwassen vlooien  
(op het dier) te bestrijden. Het bestrijden 
van de onvolwassen vlooien in de  
omgeving is van even groot belang. 

Er bestaan producten, specifiek ontwik-
keld voor deze vlooienstadia in de  
omgeving (sprays, verstuivers etc.).  
Andere producten kunnen gebruikt 
worden op het dier. Vectra® Felis bestrijdt 
zowel de volwassen vlooien op uw kat als 
de onvolwassen vlooien in huis. Hierdoor 
wordt de gehele vlooiencyclus bestreden.

Vectra® Felis bestrijdt zowel de volwassen vlooien op uw kat als de onvolwassen  
vlooien in de omgeving.

Vectra® Felis bestrijdt ook de  

onvolwassen vlooien.  

Hierdoor zal een vlooienprobleem 

sneller onder controle zijn  

en blijven.

5%
Volwassen  

10% Poppen 

35% Larven

50% Eieren  
Larven  

Poppen Eieren

09PreventieBox



Milbactor® 
 
Een worminfectie kan ernstige gevolgen hebben voor uw kat.
Gelukkig is de behandeling ervan eenvoudig met Milbactor®.

 De combinatie van de twee werkzame stoffen Praziquantel en Milbemycine,  
 maakt Milbactor® een doeltreffende totaalontwormer voor uw kat.

 De tabletten zijn klein en hebben een vleessmaak, waar katten dol op zijn!  
 Dit maakt het toedienen van de tabletten eenvoudig.
 Door uw kat regelmatig te ontwormen, zorgt u voor een optimale
 bescherming van uw kat en het gezin.
 
Hoe vaak ontwormen?
Het algemeen advies is om uw kat 4 keer per jaar te ontwormen.
Er zijn echter omstandigheden waarin katten vaker ontwormd moeten worden
(bv jonge dieren, drachtige dieren en katten die veel prooidieren eten).

 

Zie tabel op achterzijde of raadpleeg uw dierenarts  
voor een correct advies over ontworming.

Uw dierenarts heeft

Milbactor® gekozen

voor uw kat.

Met dit product

behandelt u uw kat

tegen zogenaamde

endoparasieten

(inwendige parasieten)

zoals lintwormen

en spoelwormen.
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Kat Wanneer ontwormen

Kittens 3,5 en 7 weken
 van 2 tot 6 maanden: iedere maand
 vanaf 6 maanden: minimaal 4x per jaar

Volwassen katten  minimaal 4x per jaar

Moederkatten Ontwormen samen met de kittens

 Lichaamsgewicht kitten Aantal tabletten

0,5 - 1 kg

1 - 2 kg

 Lichaamsgewicht kat Aantal tabletten

2 - 4 kg

4 - 8 kg

8 - 12 kg



Longwormen
Dit zijn wormen die leven in de luchtwegen 
van uw huisdier. Ze kunnen een ernstige 
hoest veroorzaken. Huisdieren worden 
besmet door besmette slakken op te eten.

Hartwormen 
Hartwormen leven in de grote bloedvaten 
en in het hart. De symptomen zijn: hoesten 
en snelle vermoeidheid. Ook kunnen er 
andere ernstige symptomen voorkomen. 
Deze parasiet kan dodelijk zijn!  
Hartwormen worden overgedragen door 
de beet van een besmette mug of door het 
opeten van een besmette slak.

Lintwormen 
Lintwormen kunnen zeer lang worden. 
Soms kunt u segmentjes ervan zien in de
ontlasting / anus. Vlooien kunnen een rol 
spelen in de overdracht van lintwormen.
De symptomen zijn: meestal milde maag- 
en/of darmklachten en/of vermageren
Ook mensen kunnen besmet raken met 
lintwormen.

 

Endoparasieten bij katten

LintwormHartwormLongworm
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Endoparasieten zijn

parasieten die binnen  

in uw kat leven.  

De meest bekende zijn

lintwormen en spoelwormen.

Hoewel men niet altijd  

ziet of een kat besmet is met  

endoparasieten, kunnen  

katten in sommige gevallen

ernstig ziek worden.



 

Andere wormen
Er zijn ook nog verschillende andere  
wormen die kunnen voorkomen in de 
maag en de darmen van uw huisdier, 
zoals spoelwormen en haakwormen. 
Afhankelijk van de wormsoort kunnen 
verschillende symptomen optreden  
zoals: hoesten, braken, diarree en/of  
een “wormbuikje”.

Haakworm Rondworm

TIP:  Door uw kat regelmatig te  
ontwormen, zorgt u voor een optimale  
bescherming van uw kat en het gezin.
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Ook mensen kunnen, via huisdieren, besmet worden met wormen.  
De bestrijding van onvolwassen wormen (eieren, larven) in de omgeving is 
van groot belang om de besmettingskans voor mens (zoönose) en dier zo 
laag mogelijk te houden. Besmetting van de omgeving met parasieten kan op 
verschillende manieren plaatsvinden; bijvoorbeeld door de uitscheiding van 
wormeieren in de ontlasting. De meeste onvolwassen wormen in de omge-
ving zijn bestand tegen omgevingsinvloeden en kunnen zeer lang besmettelijk 
blijven (gedurende maanden tot jaren). Er wordt geadviseerd om uitwerpselen 
dagelijks op te ruimen. Omdat het lastig te controleren is waar een kat buiten 
zijn behoefte doet, is het extra belangrijk om katten regelmatig te ontwormen. 
Indien nodig, kan de ontlasting onderzocht worden om het effect van de  
behandeling te controleren. Op kinderspeelplaatsen dient men te voorkomen 
dat dieren, met name katten, toegang hebben. Zandbakken moeten worden 
afgedekt wanneer ze niet gebruikt worden. Daarnaast is het verstandig het  
zand regelmatig (ongeveer één of twee keer per jaar) te verversen om de  
aanwezigheid van parasieten te minimaliseren.

Bestrijding van parasietenoverdracht  
in de omgeving 

*Beugnet et al. Parasites & Vectors 2014, 7:291

TIP:  Aangezien het moeilijk te controleren is waar katten buiten hun behoefte  
doen is het regelmatig ontwormen van katten zeer belangrijk.
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Zandbakken moeten worden afgedekt 
wanneer ze niet gebruikt worden.
Daarnaast is het verstandig het zand  
regelmatig (ongeveer één of twee keer  
per jaar) te verversen om de aanwezigheid  
van parasieten te minimaliseren.
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Vets Place
E-mail: info@vetsplace.nl
Web: www.vetsplace.nl

Dierenartsenpraktijk  
van Pets Place

3 pipetten

1 tabletkitten

Vectra®Felis

Milbactor®
Kat 0,6-2 Kg

3 pipetten

2 tabletten

 

kitten

Vectra®Felis

Milbactor®
Kat 2-4 Kg

3 pipetten

1 tablet

1 tablet

 

kitten

kat

Vectra®Felis

Milbactor®
Kat 4-10 Kg

Doseringstabel

Een verpakking van Vectra® Felis bevat 3 pipetten. Voor een optimale bescherming van uw kat moet u elke maand  
een pipet toedienen. Met 1 verpakking is uw kat dus gedurende 3 maanden beschermd tegen vlooien.


