De beste band
tussen baas
en hond

Scalibor® Protectorband;
Teken-ABC

Dermacentor reticularis
Deze teek komt oorspronkelijk in Zuid-Europa voor, maar is
via vakantieverkeer nu ook in Nederland terecht gekomen.
Deze teek brengt ook de bloedparasiet Babesia over.

Wat brengen teken
precies over?
Teken kunnen diverse ziekteverwekkers overbrengen op
uw hond. Hieronder vindt u er enkele.

Teken kunnen levensbedreigende ziekten
overbrengen.
Teken zijn spinachtige beestjes die zich vanuit de
struiken op uw hond of op uzelf laten vallen, zich
vasthechten en bloed gaan zuigen. Tijdens dit bloedzuigen kunnen de teken andere ziekteverwekkers
overbrengen in uw hond of in uzelf.

Welke teken komen
in Nederland voor?

Ziekte van Lyme
Veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. Geeft in
eerste instantie een ronde, rode zwelling op de bijtplaats.
Vervolgens ontstaan griepachtige verschijnselen en kan
de hond bijvoorbeeld last krijgen van de gewrichten.
Overleg met uw dierenarts als u vermoedt dat uw hond
ziekte van Lyme heeft.
Babesiose
Veroorzaakt door de parasiet Babesia canis. Deze parasiet
nestelt zich in de rode bloedcellen en maakt deze kapot. De
hond krijgt bloedarmoede, hele donkere urine, geelzucht,
lusteloosheid en hoge koorts. Uw hond loopt met name in
het buitenland risico. Zonder tijdig ingrijpen kan uw hond
hieraan dood gaan.
Ehrlichiose
Veroorzaakt door Ehrlichia canis. Deze parasiet gaat ook in de
bloedcellen van uw hond zitten en veroorzaakt hoge koorts,
stollingsstoornissen van het bloed, lusteloosheid en gewichtsverlies. Uw hond loopt met name in het buitenland risico.
Zonder tijdig ingrijpen kan uw hond hieraan dood gaan.

Ixodes ricinus
De meest voorkomende teek in Nederland. Overbrenger
van de bacterie Borrelia burgdorferi die de ziekte van Lyme
veroorzaakt. Ook kan deze teek een virus overbrengen
dat ontstekingen van de hersenen kan veroorzaken. Hoewel besmetting met dit virus in de meeste gevallen geen
ernstige problemen oplevert, zijn er gevallen bekend met
dodelijke afloop.
Rhipicephalus sanguineus
De zogenaamde “hondenteek”, die eigenlijk alleen bij honden
voorkomt, de mens heeft er zelden last van. Bij de hond kan
deze teek twee gevaaarlijke bloedparasieten overbrengen
(Babesia en Ehrlichia) die de bloedcellen van de hond aantasten en kapot maken. Als er niet tijdig ingegrepen wordt,
kan de hond hieraan overlijden.
www.scalibor.nl

Wat moet ik doen als mijn hond
toch nog teken heeft?
Geen enkel tekenmiddel kan uw hond 100% beschermen
tegen alle tekenbeten. Onder ongunstige omstandigheden
kan de overbrenging van infectieuze ziekten dus niet volledig
worden uitgesloten. Het is daarom raadzaam om uw hond
na elke wandeling te controleren op teken. Wanneer u een
teek gevonden hebt, verwijdert u deze met een speciale
tekentang of tekenkaart.

Teken vormen het
hele jaar door een risico.
Doordat het elk jaar warmer wordt, kunnen teken uit
zuidelijke landen die Nederland binnenkomen, makkelijker
overleven en bestaat er een groter risico op besmetting
van uw hond. Als het ’s winters niet koud genoeg wordt,
kunnen teken in Nederland het hele jaar door actief zijn.
Dus zowel in de zomer als de winter. Zorg dus dat uw
hond tegen teken beschermt. Hierdoor verkleint u de
kans aanzienlijk dat teken andere ziekteverwekkers op
uw hond overdragen.

Hoe kan ik mijn hond
beschermen tegen teken?

Goed om te weten:
Ook wanneer de teek al heeft gebeten, hoeft hij niet noodzakelijkerwijs meteen een ziekte te hebben overgedragen:
niet alle teken zijn besmet en het kan 1 tot 2 dagen duren
voordat een besmette teek uw hond besmet. Hoe sneller u
de teek kunt verwijderen, hoe beter. Controleer uw hond
dus minimaal één keer per dag. Of na elke wandeling!

Hoe werkt de
Scalibor® Protectorband?
Scalibor® Protectorband werkt als volgt: door wrijving van
de band over de vacht en huid komt continu actieve stof
(deltamethrin) vrij. Deze stof wordt opgenomen in de talglaag van de huid. Verspreiding van de stof over de hond
vindt plaats in de talglaag en wordt dus niet beïnvloed
door het vachttype van de hond. Eén tot twee weken na
omdoen van de band is een optimale effectiviteit bereikt.
Deze effectiviteit houdt maar liefst 5 tot 6 maanden aan!

• De eenvoudigste manier is om de hond tegen de teken
zelf te beschermen met een tekenwerend en/of tekendodend middel, zoals een halsband, spray, tablet of een
spot-on. De beschermingsduur van deze producten loopt
uiteen.
• Halsbanden, zoals Scalibor® Protectorband, bieden de
langste bescherming.
• Scalibor® Protectorband is zowel tekenwerend als tekendodend en geeft een goede en langdurige bescherming
(5 tot 6 maanden).
• Daar waar andere middelen de teek pas doden nadat het
zijn slachtoffer heeft gebeten, weert Scalibor® Protectorband meestal de beet af door het directe contact met de
actieve stof in de talglaag. Zo wordt het risico op ziekteoverdracht aanzienlijk verminderd!
• Met twee Scalibor® banden per jaar kunt u uw hond het
hele jaar door tegen teken en de door hen overgebrachte
ziekten beschermen.
www.scalibor.nl

Opgelet!
Niet gebruiken bij katten.

Is de Scalibor® Protectorband
ook veilig voor mensen?

Gebruiksaanwijzing:
Haal de halsband zo kort mogelijk voor
gebruik uit de verpakking. Ontrol en
bevestig 1 halsband per hond.

De actieve stof deltamethrin verspreidt zich via de talglaag
over het huidoppervlak van de hele hond. Doordat de actieve
stof dus in de talglaag van de huid zit, mag de hond gewoon
geaaid worden. Bovendien verspreidt de Scalibor® Protectorband geen vervelende geur. De band is geheel geurloos.

Mijn hond houdt van zwemmen;
gaat de werking van de Scalibor®
Protectorband nu verloren?

Span de halsband aan rond de nek van
het dier, zodat er nog maar net twee
‘platte’ vingers tussen kunnen.

Regen en zwemmen beïnvloeden de werking van de
band niet. Wel moet men voorkomen dat de hond gaat
zwemmen gedurende de eerste 5 dagen na omdoen
van de band. Uit milieu-oogpunt wordt het aanbevolen
om de band af te doen bij wassen of zwemmen.

Knip de resterende band af.
Bij volgroeide honden op 5 cm van
de gesp, bij jonge honden de band
langer laten (uw hond groeit nog).

Wassen met shampoo kan de werkzame stof van de hond
afwassen. Het duurt dan ongeveer 14 dagen voordat er
vanuit de band weer voldoende werkzame stof over uw
hond is verspreid om de optimale werking te krijgen.
Vraag uw dierenarts om meer informatie.

Controleer met name de eerste dagen
of de band goed zit. De band dient
continu gedragen te worden.
Was na het omdoen uw handen.

Scalibor® Protectorband (Small/Medium), 19 gram/Scalibor® Protectorband (Large), 25 gram, bevat per gram:
40 mg deltamethrin. Doeldier: Hond. Indicatie: Bestrijding van infestaties met teken (Ixodes ricinus,
Rhipicephalus sanguineus) gedurende 5 tot 6 maanden. Bestrijding van bloedzuigen door phlebotome
zandvliegen (Phlebotomus perniciosus) gedurende 5 tot 6 maanden. Anti-feeding effect op volwassen
muggen (Culex pipiens pipiens) gedurende 6 maanden. Toediening en dosering: Eén halsband per hond.
Bijwerkingen: In zeldzame gevallen kunnen lokale huidlaesies, lokale dermatitis of erytheem, jeuk en
haaruitval waargenomen worden. In zeer zeldzame gevallen zijn neurologische verschijnselen zoals tremor en
lethargie gemeld. Waarschuwingen: Aangezien de halsband na een week de optimale werking bereikt dient de
halsband bij voorkeur 1 week voordat de dieren mogelijk blootgesteld worden aan infestatie aangebracht
worden. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat teken zich toch vasthechten ondanks het dragen van de
band. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij: puppies jonger dan 7 weken, honden met huidlaesies, dieren met
een bekende overgevoeligheid voor pyrethroïden en katten. Diergeneesmiddel. REG NL 9979/REG NL 9980 VRIJ.
Voor overige informatie, zie bijsluiter.
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Beschermd op pad tegen teken:
• Werkt tot 6 maanden lang
• Beschermt tegen teken, zandvliegen en hartwormmuggen
• Waterproof en geurloos

Wilt u weten waar u met uw hond mogelijk
een gevaar loopt op besmetting met teken?
Download dan nu de Teken Speurder app (iPhone en Android). Deze app
geeft een overzicht van alle gebieden waar teken gesignaleerd zijn en waar
u en uw hond dus een mogelijk gevaar lopen op besmetting. Bovendien kunt
u zelf ook locaties toevoegen waar u teken gevonden heeft. Zo waarschuwt
u dus weer andere hondeneigenaren. Verder bevat de app informatie over
teken, hoe u uw hond daartegen kunt beschermen met Scalibor® Protectorband, een informatieve video, maar ook een SMS-herinneringsservice om u
te vertellen wanneer het weer tijd is om de Scalibor® Protectorband van uw
trouwe viervoeter te vervangen.

Download nu de gratis Teken
Speurder smartphone app:
www.scalibor.nl/tekenalarm
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