
NAJBARDZIEJ KOMPLEKSOWA  
KONTROLA INWAZJI PASOŻYTNICZYCH  

U KOTÓW

 

SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU.
BROADLINE roztwór do nakrapiania dla kotów <2,5kg; BROADLINE roztwór do nakrapiania dla kotów 2,5-7,5kg. POSTAĆ: Roztwór do nakrapiania. SKŁAD: Spot-On dla kotów <2,5kg (aplikator 
0,3ml, Fipronil 24,90 mg; (S)–metopren 30,00 mg; Eprinomektyna 1,20 mg; Prazikwantel 24,9 mg ), Spot-On dla kotów 2,5-7,5kg (aplikator 0,9ml, Fipronil 74,70 mg; (S)–metopren 90,00 mg; 
Eprinomektyna 3,60 mg; Prazikwantel 74,7 mg). WŁAŚCIWOŚCI: Grupa farmakoterapeutyczna: produkty przeciwpasożytnicze, eprinomektyna w połączeniach. Kod ATC vet: QP54AA54. 
WSKAZANIA: Do stosowania u kotów z lub zagrożonych mieszaną inwazją tasiemców, nicieni i ektopasożytów. Produkt leczniczy weterynaryjny jest wskazany wyłącznie do jednoczesnego 
zwalczania wszystkich trzech grup pasożytów. Ektopasożyty: leczenie i zapobieganie inwazji pcheł (Ctenocephalides felis). Eliminacja pcheł następuje w ciągu 24 godzin. Działanie ochronne 
przeciw nowym inwazjom utrzymuje się przez co najmniej jeden miesiąc po zastosowaniu leku. Zapobieganie inwazjom odśrodowiskowym poprzez hamowanie rozwoju niedojrzałych postaci 
pcheł (jaj, larw i poczwarek) przez ponad miesiąc. Preparat może być wykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Eliminacja i 
zapobieganie inwazjom kleszczy (Ixodes ricinus). Eliminacja kleszczy następuje w ciągu 48 godzin. Działanie ochronne przeciw nowym inwazjom utrzymuje się do 3 tygodni od zastosowania 
leku. Tasiemce: leczenie inwazji tasiemców (Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis). Nicienie: leczenie inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych (larw L3, L4 
i postaci dojrzałych Toxocara cati, larw L4 i postaci dojrzałych Ancylostoma tubaeforme, oraz postaci dojrzałych Toxascaris leonina i Ancylostoma brazilienze). Leczenie inwazji nicieni 
układu moczowego (Capillaria plica). Zapobieganie robaczycy serca (larwy ) przez jeden miesiąc. DAWKOWANIE: Do nakrapiania. Zalecane minimalne dawki wynoszą 

rozmiar aplikatora. U kotów >7,5kg należy odpowiednio łączyć aplikatory. PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików. Nie 
stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: W miejscu stosowania można zaobserwować tymczasowe 
zmiany sierści (zbrylone/sterczące włosy). Mogą wystąpić łagodne i przemijające odczyny skórne w miejscu podania (świąd, utrata włosów). Jeżeli dojdzie do wylizywania preparatu po 
zabiegu może pojawić się krótkotrwałe intensywne ślinienie się. Połknięcie produktu leczniczego weterynaryjnego może również wywołać wymioty i/lub przemijające objawy neurologiczne 
takie jak ataksja, dezorientacja, apatia i rozszerzenie źrenic. Wszystkie te działania ustępują samoistnie w ciągu 24 godzin. INTERAKCJE: Nieznane. OSTRZEŻENIA: Należy zwrócić szczególną 
uwagę podając produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom należącym do ras długowłosych. Należy upewnić się, że produkt został podany bezpośrednio na skórę. Podanie produktu na 
włosy mogłoby prowadzić do obniżenia biodostępności substancji czynnych a co za tym idzie do osłabienia skuteczności. Jest ważne, aby produkt leczniczy weterynaryjny został nałożony na 
skórę w miejscu, z którego kot nie może go zlizać. Należy ponadto uniemożliwić wzajemne wylizywanie się zwierząt po zabiegu. Po podaniu produktu BROADLINE kleszcze są eliminowane w 
ciągu 48 godzin od inwazji zanim pożywią się na żywicielu. Ponieważ istnieje możliwość występowania pojedynczych kleszczy po użyciu produktu nie można całkowicie wykluczyć możliwości 
transmisji chorób zakaźnych. Roztwór wyłącznie do nakrapiania. Nie podawać w postaci iniekcji, nie podawać doustnie ani żadną inną drogą. Unikać kontaktu z oczami zwierzęcia. 
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego nie zostało potwierdzone w odstępach krótszych niż 2 tygodnie oraz u kociąt poniżej 0,6 kg masy ciała i/lub poniżej 7 tygodnia 
życia. Produkt leczniczy weterynaryjny nie jest przeznaczony do użycia u psów. Niektóre rasy psów mogą wykazywać wrażliwość na makrocykliczne laktony, potencjalnie prowadzącą do 
objawów neurotoksycznych. Należy unikać połknięcia produktu przez psy rasy Collie, owczarek staroangielski oraz ras pokrewnych i mieszańców. Bezpieczeństwo produktu leczniczego 
weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Badania laboratoryjne z pojedynczymi składnikami u szczurów i królików nie wykazały działania teratogennego, 
toksycznego dla płodu lub szkodliwego dla samicy. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyść-ryzyko wynikającego ze stosowania produktu. Unikać 
kontaktu zawartości aplikatora z palcami. W przypadku jego wystąpienia należy umyć ręce mydłem i wodą. W razie przypadkowego kontaktu z oczami należy przemyć dokładnie oczy wodą 
ponieważ produkt może spowodować niewielkie podrażnienie błony śluzowej i oka. Jeśli podrażnienie oka utrzymuje się lub wystąpią działania niepożądane należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc 
lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie Nie dokonywać żadnych zabiegów na zwierzętach poddanych zabiegowi do czasu wyschnięcia miejsca podania preparatu, 
dzieci nie powinny się również w tym czasie bawić ze zwierzętami. Wkrótce po zabiegu zwierzęta nie powinny spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi. Osoby o znanej nadwrażliwości na 
którąkolwiek z substancji czynnych lub pomocniczych powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Opakowanie: Pudełko tekturowe zawierające 1 aplikator po 0,3ml; Pudełko 
tekturowe zawierające 1 aplikator po 0,9 ml. Numer pozwolenia: EU/2/13/157/001-007. Podmiot odpowiedzialny:  Merial, 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon Francja.  Przed użyciem zapoznaj się 
z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Sano� – Aventis Sp. z o.o., 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. 22 280 00 00, fax. 22 280 00 01 Wydawany z przepisu lekarza – Rp. 



NIEZWYKLE SKUTECZNY LEK PRZECIW 
PASOŻYTOM ZEWNĘTRZNYM 
PRZEZNACZONY DO  
PROFILAKTYKI I KONTROLI  
INWAZJI 

PCHŁY
Długotrwała skuteczność działania 

przeciwko dorosłym pchłom należącym 
do kilku szczepów zaliczanych do 

gatunku Ctenocephalides felis(2)

KLESZCZE
Długotrwała skuteczność przeciw 
inwazjom kleszczy z gatunku Ixodes 
ricinus(11)
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Zapobieganie rozwojowi 
niedojrzałych stadiów pcheł 
Potwierdzone zahamowaniem 
wykluwania się larw C. felis z jaj w 
środowisku 

Skuteczność przeciwko dorosłym pchłom z 4 różnych 
szczepów gatunku C. felis różnego pochodzenia  
w oparciu o średnie geometryczne*

Redukcja procesu rozwoju dorosłych pcheł  
po wykluciu z jaj*

Skuteczność BROADLINE przeciwko kleszczom I. ricinus* 

*% skuteczności w oparciu o średnie geometryczne
**ND: nie przeprowadzono 

Już jedno zastosowanie BROADLINE zabija zarówno kleszcze,  
jak i pchły, w tym ich niedojrzałe stadia rozwojowe oraz 
zapobiega inwazji kleszczy przez okres do 3 tygodni i inwazji pcheł 
przez co najmniej 5 tygodni. 



TĘGORYJCE

Dorosłe osobniki Ancylostoma tubaeforme 99,1-100% 

Larwy L4 Ancylostoma 100% 

Dorosłe osobniki Ancylostoma braziliense 90,7-99,5%

NAJSZERSZE SPEKTRUM DZIAŁANIA 
PRZECIWROBACZEGO

NICIEŃ PASOŻYTUJĄCY W PĘCHERZU MOCZOWYM

BROADLINE to jedyny produkt dopuszczony do 

stosowania w leczeniu nicieni pęcherza  

moczowego u kotów

Capillaria plica                                                        100%    

CEL: MIGRUJĄCE 
LARWY NICIENI

Poważna choroba płuc rozwijająca się u kociąt 
i dorosłych kotów jest powiązana z wczesnym 
przemieszczaniem się larw T. cati do płuc 
i występuje niezależnie od rozwoju dorosłych 
pasożytów w jelitach.(3)

Oceniano skuteczność BROADLINE przeciwko 
wczesnym stadiom rozwojowym T. cati oraz 
A. tubaeforme. Trzy badania wykazały 100% 

skuteczność przeciwko tym wędrującym 
stadiom rozwojowym.(3,5,8)

NICIENIE

Jedno zastosowanie BROADLINE zabija 

dorosłe osobniki Toxocara cati 97,1-100% 

larwy L3 i L4 Toxocara cati 100% 

dorosłe osobniki Toxascaris leonina 95,8-98,1%

TASIEMCE

BROADLINE to jedyny endektocyd, który zabija 
tasiemce

Dipylidium caninum 97,7-100% 

Taenia taeniaeformis 98,5-100% 

Echinococcus multilocularis 100%

PROFILAKTYKA DIROFILARIOZY

Jedno zastosowanie BROADLINE zabija wędrujące 

larwy 

Larwy L4  100%

Już jedno zastosowanie leczy u kotów wszystkie poważne inwazje 
pasożytnicze, w tym tasiemce stwarzające zagrożenie zoonotyczne 
oraz szkodliwe wędrujące stadia larwalne nicieni, których nie można 
wykryć metodami diagnostycznymi



UNIKALNA KOMPOZYCJA  
4 SUBSTANCJI CZYNNYCH O 

UDOWODNIONEJ SKUTECZNOŚCI

Wybraliśmy cztery substancje aktywne 
znane w medycynie weterynaryjnej 

ze skuteczności i bezpieczeństwa 
stosowania. 

WYSOKIEJ KLASY TECHNOLOGIA DLA 
SZEROKIEGO ZAKRESU OCHRONY

TRANSLOKACJA W SKÓRZE 
I GROMADZENIE W LIPIDACH SKÓRY 
Dla zapewnienia długotrwałego działania 

stawonogów 

WCHŁANIANIE PRZEZSKÓRNE  
PRZED ROZPRZESTRZENIENIEM SIĘ  

W OSOCZU 
Szybkie metabolizowanie zapewniające 

sprawne działanie ogólnoustrojowe – 
leczenie inwazji pasożytów wewnętrznych 

EPRINOMEKTYNA

Działa na nicienie  

pęcherza moczowego)

PRAZIKWANTEL

Działa na tasiemce (z rodzaju: 
Dipylidium, Taenia,  

Echinococcus)

FIPRONIL

Działa na stawonogi (pchły i kleszcze)

Działa na niedojrzałe stadia rozwojowe 
owadów 

Unikalna formuła zapewniająca zarówno działanie 
ogólnoustrojowe, jak i miejscowe skierowane na wszystkie 
główne pasożyty. 



*  Badanie BIO’SAT VetFlash przeprowadzone w 5 krajach Europy Zachodniej (520 lekarzy weterynarii) w sierpniu 
2013 roku. 

**  Raport IPSOS U&A z 7 krajów Europy Zachodniej (3500 właścicieli kotów), lipiec – wrzesień 2013 roku  
(65% właścicieli twierdzi, że zdecydowanie/prawdopodobnie będzie używać nowego aplikatora).

JAK STOSOWAĆ
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1. Blister należy 
przeciąć nożyczkami 
wzdłuż perforowanej 
linii. Następnie 
odciągnąć wierzchnią 
warstwę i wyjąć 
aplikator z opakowania 
– trzymać pionowo 

2. Aby podać 
BROADLINE, należy 
delikatnie odciągnąć 
tłoczek 

3. Zdjąć nakrętkę

4. Umieścić końcówkę 
aplikatora przy skórze  
i podać całą zawartość 
bezpośrednio na nią, 
w jednym miejscu 
w linii środkowej szyi 
pomiędzy podstawą 
czaszki a łopatkami

 
I PRZYJEMNA JAK GŁASKANIE KOTA

APLIKATOR 

ROZWIĄZANIE, NA JAKIE 
CZEKALI LEKARZE WETERYNARII  

I WŁAŚCICIELE KOTÓW 

>  Potwierdzona chęć stosowania przez 

lekarzy weterynarii*

>  Bardzo wysokie prawdopodobieństwo 

stosowania przez właścicieli kotów (65%)**

>  Zarówno lekarze weterynarii, jak i 

właściciele kotów wskazują precyzję 

aplikacji i dokładność dawkowania jako 

dwie najważniejsze dla nich 

cechy produktu

1 • PROFESJONALNA
Wysokiej jakości narzędzie pozwalające na 
fachową aplikację w domu

2 • PRECYZYJNA I PRZYJAZNA DLA 
ZWIERZĘCIA
Zaokrąglona dysza

Dzięki specjalnej formule rozpuszczalnika 
podczas aplikacji nie występuje „efekt 
chłodzenia”

3 • PRECYZYJNE DAWKOWANIE
Przy jednokrotnym naciśnięciu kot 
otrzymuje właściwą dawkę

4 • SZYBKA I PROSTA
Całkowite opróżnienie aplikatora jednym 
ruchem

5 • CZYSTE DŁONIE PO APLIKACJI
Brak kontaktu ze skórą, na którą nanoszony 
jest lek. Nie wycieka.

Zapewnia dokładne i bezstresowe leczenie kotów  
oraz gwarantuje lepsze przestrzeganie zaleceń 
dotyczących podawania przez właścicieli. 



BEZPIECZNY I DOBRZE 
TOLEROWANY PRZEZ DOROSŁE 
KOTY I KOCIĘTA OD 7. TYGODNIA 
ŻYCIA

CAŁKOWICIE INNOWACYJNE 
ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE 
WYŁĄCZNIE NA RECEPTĘ 

 
DWA ZAKRESY MASY CIAŁA DLA DOKŁADNIEJSZEGO DAWKOWANIA

SCHEMAT LECZENIA DOSTOSOWANY DO WSZYSTKICH 
SYTUACJI 

Kocięta  
(7 tygodni –  
6 miesięcy)

Dorosłe koty  
> 6.miesiąc życia 

Wysokie ryzyko inwazji 
mieszanych pasożytami 
żołądkowo-jelitowymi 
i pasożytami zewnętrznymi 

Zmienne ryzyko określane 
na podstawie otoczenia, 
w jakim kot bytuje 
oraz lokalnej sytuacji 
epizootycznej 

Według wskazań zaleca się 
comiesięczne stosowanie preparatu 
pomiędzy 7.tygodniem,  
a 6.miesiącem życia.

Częstość stosowania określa lekarz 
weterynarii zależnie od konkretnego 
przypadku. 

Comiesięczne podawanie może być 
bezpiecznie wskazane w sytuacji 
ciągłego narażenia na mieszane 
inwazje pasożytnicze. 

BROADLINE®

roztwór Spot-On Objętość Fipronil (mg)
(S)-metopren 

(mg) 

Eprinomektyna

(mg)

Prazikwantel 

(mg)

Koty < 2,5 kg 0,3 mL 24,9 30,0 1,2 24,9

Koty 2,5 –7,5 kg 0,9 mL 74,7 90,0 3,6 74,7

BEZPIECZEŃSTWO DOWIEDZIONE 
W ZAKROJONYCH NA SZEROKĄ SKALĘ BADANIACH 
LABORATORYJNYCH I TERENOWYCH 

2000 aplikacji przy rzadko obserwowanych łagodnych i samoistnie 
ustępujących reakcjach. 

U KOCIĄT POWYŻEJ 7. TYGODNIA ŻYCIA
>  Przedawkowanie poprzez podanie do 15-krotności dawki klinicznej 

wywołało jedynie rzadkie objawy ograniczające się do przejściowego 
rozszerzenia źrenic, ślinienia, wymiotów i przyśpieszonego oddechu. 

U DOROSŁYCH KOTÓW 
>  Brak ryzyka przy przypadkowym spożyciu BROADLINE

>  
>  BROADLINE może być podawany w okresie ciąży 

i laktacji w oparciu o analizę ryzyka do korzyści: nie 
przeprowadzono jak dotąd badań nad stosowaniem 
BROADLINE u ciężarnych i karmiących kotek, 
jednakże 4 substancje czynne zawarte w preparacie 

zarówno w odniesieniu do okresu wzrostu, jak 
i rozrodu. 

Bezpieczeństwo i dawkowanie dostosowane  
do wszystkich schematów leczenia. 


