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SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU
NexGard 11 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów 2-4 kg; NexGard 28 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów > 4-10 kg; NexGard 68 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów > 
10-25 kg; NexGard 136 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów > 25-50 kg. Postać: Tabletki do rozgryzania i żucia. Skład: NexGard 11 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów 2-4 kg 
(Afoksolaner 11,30 mg); NexGard 28 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów > 4-10 kg (Afoksolaner 28,30 mg); NexGard 68 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów > 10-25 kg (Afoksolaner 
68,00 mg); NexGard 136 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów > 25-50 kg (Afoksolaner 136 mg). Właściwości: Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw pasożytom zewnętrznym do 
użytku wewnętrznego. Kod ATCvet: QP53BX04. Wskazania: Leczenie infestacji pcheł (C. felis i C. canis) u psów przez okres co najmniej 5 tygodni. Preparat może być wykorzystywany w leczeniu 
alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Leczenie infestacji kleszczy u psów (D. reticulatus, I. ricinus, R. sanguineus). Jednorazowe podanie eliminuje kleszcze przez okres do jednego 
miesiąca. Substancja czynna oddziałuje na pchły i kleszcze, które rozpoczęły pożywianie się na gospodarzu. Skuteczność w stosunku do pcheł (C.felis) zatem pojawia się w ciągu 8 godzin od 
infestacji. Skuteczność w stosunku do kleszczy (śmierć pasożyta) pojawia się w ciągu 48 godzin od infestacji. Dawkowanie: Produkt leczniczy weterynaryjny należy podawać w dawce 2,7–6,9 
mg/kg. Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Działania niepożądane: Brak. Interakcje: Nieznane. 
Ostrzeżenia: Pasożyty muszą rozpocząć pożywianie się na gospodarzu aby ulec ekspozycji na afoxolaner, dlatego też nie można wykluczyć możliwości transmisji odpasożytniczych chorób 
zakaźnych.  Ze względu na brak dostępnych danych, zastosowanie produktu u szczeniąt poniżej 8 tygodnia życia i/lub psów o masie ciała niższej niż 2 kg jest możliwe wyłącznie po ocenie 
stosunku korzyści do ryzyka dokonanej przez lekarza weterynarii. Aby uniknąć kontaktu dzieci z produktem należy każdorazowo pobrać z blistra tylko jedną tabletkę, a następnie umieścić 
blister z pozostałymi tabletkami ponownie w pudełku tekturowym. Umyć ręce po zastosowaniu produktu. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego u psów w okresie ciąży 
i laktacji oraz psów w okresie rozrodczym nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania 
produktu. Opakowanie: Jedno pudełko tekturowe zawiera jeden blister z 3 tabletkami do rozgryzania i żucia. Numer pozwolenia: EU/2/13/159/001-012. 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. 
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DOUSTNE LECZENIE INWAZJI PCHEŁ 
I KLESZCZY: WYSOKI POTENCJAŁ 
PRODUKTÓW DLA LEKARZY 
WETERYNARII 

PREPARATY DOUSTNE ZREWOLUCJONIZOWAŁY 
SEGMENT LEKÓW PRZECIWKO PASOŻYTOM 
ZEWNĘTRZNYM W USA

W Europie  
co drugi lekarz  

weterynarii  
potwierdza, że sektor leków 

doustnych będzie się rozwijać(B)

ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ WŁAŚCICIELI PSÓW 
BYŁABY ZAINTERESOWANA STOSOWANIEM 
PREPARATÓW DOUSTNYCH…

Inne 
przyczyny 

Ryzyko wyplucia/
mogą być trudne 

w podawaniu 

Przyczyny niepodawania doustnych preparatów 
zwalczających pasożyty zewnętrzne 

Brak zalecenia/
niedostępne/nie 
wiem, że istnieją

… W PRZYPADKU JEŚLI TAKIE 
PRODUKTY ISTNIAŁYBY I BYŁY 
ŁATWE DO PODAWANIA
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Preparaty doustne ogółem

Piśmiennictwo:
(A) MDI: US Vet Panel (2008-2013)
(B)  Badanie BIO’SAT Vet Flash przeprowadzone w 5 krajach Europy Zachodniej 

(520 lekarzy weterynarii), sierpień 2013 roku. 
(C) Raport U&A IPSOS z 7 krajów Europy Zachodniej (3500 właścicieli psów), 

lipiec – wrzesień 2013 roku. 

Motorem rozwoju segmentu doustnych preparatów przeciwko 
pasożytom zewnętrznym są:

 większa smakowitość
 widoczna skuteczność
 szerszy zakres działania: co najmniej pchły + kleszcze 



AFOKSOLANER: SILNY LEK 
OWADOBÓJCZY/ROZTOCZOBÓJCZY 
NOWEJ GENERACJI 

NIEDAWNO ODKRYTA 
CZĄSTECZKA 
Przeznaczona do stosowania 
w medycynie weterynaryjnej,

należąca do rodziny IZOKSAZOLINY(8)

Na czczo

Po karmieniu 

Próg skutecznego 
działania na pchły
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SZYBKIE WCHŁANIANIE I DŁUGIE UTRZYMYWANIE SIĘ  
W OSOCZU
Afoksolaner po doustnym podaniu

 Bardzo szybko osiąga skuteczne stężenie w osoczu (Cmax w 2 – 4 godziny)

 Jedna tabletka do żucia zapewnia utrzymanie skutecznego stężenia przez 
miesiąc

 Nie obserwuje się znacznej zmienności pomiędzy psami 
- spożycie posiłku nie wywiera żadnego wpływu na farmakokinetykę

- afoksolaner można podawać podczas posiłku lub bez niego

Hiperaktywność
i śmierć stawonoga 

 Afoksolaner

Neuron ruchowy 

Mięsień

Synapsa u stawonogów
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MOLEKULARNY 
MECHANIZM DZIAŁANIA 

AFOKSOLANERU JEST 
SKIEROWANY NA 

NEUROTRANSMISJĘ 
W SYNAPSACH 

U STAWONOGÓW
Szybko indukuje 

hiperpobudzenie, co prowadzi 
do zabicia pcheł i kleszczy 

3. Nasilenie potencjału 
elektrycznego, 
hiperpobudzenie i śmierć. 

2. Zahamowanie otwarcia 
kanałów i wnikania jonów 
Cl-

1. Przyłączenie się 
afoksolaneru do  
unikalnego miejsca 
receptorowego 
w kanałach chlorkowych 
bramkowanych GABA

Afoksolaner, nowa cząstka zawarta w NEXGARD działa szybko, 
powodując hiperpobudzenie i śmierć pcheł oraz kleszczy. 



SKUTECZNA KONTROLA  
INWAZJI PCHEŁ I KLESZCZY 

SKUTECZNA KONTROLA INWAZJI 
PCHEŁ I KLESZCZY 
W kilku badaniach wykazano

  99% skuteczność jednej tabletki do 
żucia NEXGARD przeciw inwazjom 
Ctenocephalides felis oraz C. canis 
utrzymującą się przez co najmniej 5 tygodni 
(liczenie po 24 godzinach) (3;4)

  100% redukcję składanych przez pchły jaj 
przez okres co najmniej 5 tygodni (3;4)

Pchły zabijane są bardzo szybko, jeszcze przez 
złożeniem jaj, dzięki temu można zapobiec 
zarażeniu domowników.
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SZEROKI ZAKRES SKUTECZNOŚCI 
PRZECIWKO NAJCZĘSTSZYM GATUNKOM 
KLESZCZY PASOŻYTUJĄCYCH NA PSACH 

  skuteczność przeciw Ixodes ricinus 
> 99% przez miesiąc

  skuteczność przeciw Dermacentor reticulatus  
> 98,1% przez miesiąc

  skuteczność przeciw Rhipicephalus sanguineus 
> 96,7% przez miesiąc 

Spójna skuteczność* przeciwko 3 głównym gatunkom 
kleszczy powodującym inwazje u psów w Europie (2;5)

*Skuteczność (%) w oparciu o średnią geometryczną 

1 Skuteczność terapeutyczna afoksolaneru w 2 dniu inwazji 
2

Skuteczność* przeciwko 2 głównym gatunkom pcheł 
powodującym inwazje u psów oceniana po upływie 12 i/  
lub 24 godzin od zarażenia 

Jedna tabletka do żucia NEXGARD leczy inwazje pcheł  
i kleszczy u psów oraz zapobiega im przez okres całego 
miesiąca. 



SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI BARDZO 
SMAKOWITYM TABLETKOM NEXGARD 

STOSOWANIE PREPARATU 
DZIAŁAJĄCEGO NA PASOŻYTY 
ZEWNĘTRZNE STAJE SIĘ COMIESIĘCZNĄ 
PRZYJEMNOŚCIĄ ZARÓWNO DLA PSA, 
JAK I JEGO WŁAŚCICIELA

  Ochrona własnego psa przed kleszczami 
i pchłami przestaje być uciążliwa!

  Dzięki NEXGARD można zajmować się psem 
i  kąpać go bezpośrednio po podaniu tabletki. 

  NEXGARD może być bez ograniczeń stosowany 
u psów z chorobami skóry. 

NEXGARD TO SMACZNA MIĘKKA 
TABLETKA DO ŻUCIA 

  O smaku duszonej wołowiny.

  Może być podawana podczas posiłku  
lub bez niego. 

DOSKONAŁY WSKAŹNIK SPOŻYCIA ≥ 90%
W badaniu dotyczącym smakowitości 

przeprowadzonym na 30 psach, które otrzymywały 
NEXGARD placebo oraz formułę zawierającą 

substancję czynną wykazano wysoką smakowitość 
pomiędzy 2,7/3 a 2.8/3.(7)

INFORMACJE Z USA
W USA przeznaczona do comiesięcznego stosowania 

zaleceń w skali rocznej o 24% w porównaniu 
z klasycznymi tabletkami do żucia.*

2,7 
3
chętnie 
akceptowane

2
spożyte przy 
zachęcie ze 
strony właściciela

1
niechętnie 
spożyte

0
niezaakceptowane

+24%

Tabletka  
do żucia Bardzo 

smakowita, 
miękka 

tabletka do 
żucia 

Wysoka smakowitość NEXGARD sprzyja comiesięcznemu 
przestrzeganiu zaleceń przez właścicieli i sprawia, że 
podawanie leku jest prostsze. 



NIEZWYKŁY PROFIL 
BEZPIECZEŃSTWA 

INNOWACYJNE 
ROZWIĄZANIE ŁATWE DO 

WYŁĄCZNIE Z PRZEPISU 
LEKARZA 
CZTERY WIELKOŚCI DLA PSÓW O MASIE CIAŁA  
OD 2 DO 50 KG

NEXGARD®

spot-on-solution
Masa 

tabletki AFOKSOLANER

Psy  2-4 kg 0,5 g 11,3 mg

Psy  4-10 kg 1,25 g 28,3 mg

Psy  10-25 kg 3 g 68 mg

Psy  25-50 kg 6 g 136 mg

STOSOWANIE NEXGARD JEST BEZPIECZNE  
U SZCZENIĄT OD 8. TYGODNIA ŻYCIA  
ORAZ U DOROSŁYCH PSÓW

  Brak działań niepożądanych przy podawaniu  
dawki terapeutycznej (stosownie do informacji  
w charakterystyce produktu)

  Afoksolaner, substancja czynna, jest bezpieczny  
dla psów w dawce do 80 razy wyższej niż dawka  
kliniczna (2,5 mg/kg)

NEXGARD JEST BEZPIECZNY W WARUNKACH 
TERENOWYCH 
W trakcie badań terenowych NEXGARD podawano 
ponad 400 psom (towarzyszącym) różnych ras i w różnym 
wieku zgodnie ze standardowymi warunkami stosowania. 
Produkt był bezpieczny i skuteczny, a jego podawaniu nie 
towarzyszyły żadne poważne działania niepożądane. 

CIĄŻA I LAKTACJA
Jak dotąd nie przeprowadzono badań nad stosowaniem 
NEXGARD u ciężarnych ani karmiących suk, natomiast 

rozwoju i rozrodu u zwierząt laboratoryjnych. 

NEXGARD powinien być stosowany w okresie ciąży i laktacji 
wyłącznie na podstawie wyników analizy ryzyka do korzyści. 

i szczeniąt co miesiąc:

 Od 2 kg
 Od 8. tygodnia życia


