Vlooien – Checklist
Zijn de verbindingsstukjes verwijderd?
Het verwijderen van de verbindingsstukjes is niet van belang voor de werkzaamheid van
Seresto, maar is wel belangrijk voor het comfort van jouw huisdier.
Passen er maximaal twee vingers tussen de band en de nek?
Dit is erg belangrijk. Om de werkzaamheid van Seresto
halsband te garanderen, moet de band contact maken met
de huid van jouw huisdier. De actieve stoffen verspreiden
zich vanaf de plaats van direct contact over het gehele
huidoppervlak via de talglaag die op de huid ligt, dus een goed
contact is primordiaal. Een correcte pasvorm laat een ruimte
van twee vingers (plat) tussen de halsband en de nek.
Controleer je regelmatig de pasvorm van de band?
De band heeft een veiligheidssluiting die zal loskomen als er kracht op komt, zodat jouw
huisdier nergens achter kan blijven haken. Dit betekent ook dat de band wat losser kan
komen te zitten als hij eraan krabt, langs struiken en bomen schuurt of ruw speelt.
Controleer daarom regelmatig de pasvorm van de band, en verzeker je ervan dat er
maximaal twee vingers (plat) tussen de halsband en de nek passen.
Wanneer werd de halsband aangepast?
Het duurt enige tijd (tot 48u) nadat de Seresto halsband is aangebracht, voor de volledige
werkzaamheid bereikt wordt. Kort na het toepassen is het dus normaal dat er nog enkele
vlooien kunnen gezien worden. De halsband werkt 7-8 maanden tegen vlooien, dus noteer
ook goed de datum van aanbrengen van de band om te weten wanneer je hem best kan
vervangen.
Is de halsband tijdelijk verwijderd geweest?
De Seresto halsband moet continu gedragen worden gedurende 8 maanden voor een
optimale werkzaamheid. Kortstondig verwijderen van de halsband om de nek van
jouw huisdier te borstelen of te wassen is mogelijk, maar dit moet tot een minimum
beperkt worden. Bij het verwijderen van de band gedurende een langere periode kan de
werkzaamheid daaronder lijden.
Zwemt je hond vaak of was je jouw huisdier vaak met shampoo?
Seresto is bestand tegen water; het blijft werkzaam als het dier nat is. Langdurig en
intens contact met water, evenals intensief wassen met shampoo dient echter te worden
vermeden, aangezien dit de werkingsduur van het diergeneesmiddel kan verminderen.
Studies tonen aan dat een onderdompeling in water of maandelijks wassen met shampoo
de werkingsduur van 8 maanden tegen teken niet aanzienlijk verkort na herverdeling
van de werkzame bestanddelen in de vacht, terwijl de doeltreffendheid tegen de vlooien
geleidelijk vermindert vanaf de 5e maand.
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Is jouw huisdier in de rui?
Zoals bij alle diergeneesmiddelen met een langdurige topicale werking, kan tijdens
periodes van bovenmatig seizoensgebonden haaruitval eventueel een tijdelijke lichte
vermindering van de werkzaamheid plaatsvinden, door verlies van een deel van de
actieve bestanddelen vastgehecht aan de haren. Aanvulling vanuit de halsband begint
onmiddellijk, zodat de volledige werkzaamheid weer bereikt wordt zonder bijkomende
behandeling noch vervanging van de halsband.
Heeft jouw huisdier een erg droge huid?
Beide werkzame bestanddelen in de Seresto halsband worden traag en continu in lage
concentraties uit het polymeer matrixsysteem van de halsband naar het dier afgegeven.
De actieve stoffen verspreiden zich vanaf de plaats van direct contact over het gehele
huidoppervlak en de vacht van de hond. Deze verspreiding gebeurt via de vettige
talglaag die op de huid ligt. Honden met een erg droge huid kunnen een minder goed
functionerende talglaag hebben, waardoor in theorie ook de verspreiding van de actieve
bestanddelen suboptimaal kan zijn. Dit is evenwel erg zeldzaam.
Werd de halsband toegepast ter preventie of voor de behandeling van een vlooieninfestatie?
Bij een bestaande vlooieninfestatie kunnen na de start van de behandeling nog wekenlang
vlooien in de omgeving hun ontwikkelingscyclus vervolledigen en op je huisdier springen.
Dit kan 8 weken of langer duren, afhankelijk van de temperatuur en vochtigheidsgraad
in huis, en van de mate waarin ook de omgeving mee behandeld werd. Zeker als er veel
vlooien aanwezig waren, kan je ze nog opmerken op jouw dier. Vlooien die op jouw dier
kunnen springen, zullen na korte tijd gedood worden door de actieve bestanddelen uit
Seresto. Controleer regelmatig of de pasvorm van de halsband nog correct is: er mogen
maximaal twee vingers (plat) tussen de band en de nek passen.
Is de omgeving behandeld?
Bij een bestaande vlooieninfestatie kunnen na de start van de behandeling nog wekenlang
vlooien in de omgeving hun ontwikkelingscyclus vervolledigen en op je huisdier springen.
Dit kan 8 weken of langer duren, afhankelijk van de temperatuur en vochtigheidsgraad
in huis, en van de mate waarin ook de omgeving mee behandeld werd. Zeker als er veel
vlooien aanwezig waren, kan je ze nog opmerken op jouw dier. Vlooien die op jouw dier
kunnen springen, zullen na korte tijd gedood worden door de actieve bestanddelen uit
Seresto. Om de herbesmetting vanuit de omgeving tot een minimum te beperken, wordt er
steeds aangeraden om deze ook te behandelen tegen de ontwikkelingsstadia van de vlo.
Wanneer zie je vlooien op je huisdier?
Zie je meer vlooien als je met je hond gaan wandelen bent of als hij gespeeld heeft met een
andere hond? Merk je soms vlooien op als de kat buiten is geweest? Dat kan duiden op het
feit dat er ergens buiten een haard is waar vlooien zijn, zodat je huisdier er telkens weer
nieuwe mee naar huis neemt.
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Ook in de directe omgeving kan er nog een vlooienhaard zijn die je misschien over het
hoofd gezien hebt; denk bijvoorbeeld aan de kleine hoekjes en beschutte plekjes in huis,
onder de kast, achter de plinten, en vergeet vooral de auto niet!
Vlooien die op jouw dier kunnen springen, zullen na korte tijd gedood worden door de
actieve bestanddelen uit Seresto. Controleer regelmatig of de pasvorm van de halsband
nog correct is: er mogen maximaal twee vingers (plat) tussen de band en de nek passen.
Zijn alle dieren in het huishouden behandeld?
Vlooien bijten het liefst katten en honden, dus verzeker je ervan dat alle katten en honden
in huis behandeld zijn, anders zal de infestatie blijven aanhouden via de onbehandelde
huisgenoten. Zelden stellen ze zich ook tevreden met andere harige huisdieren, zoals een
konijn of een fret, dus vergeet ook deze niet!
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