BROSUR UNTUK KEMASAN:
Bravecto spot-on solution untuk anjing
NAMA PRODUK OBAT HEWAN
Bravecto 112.5 mg spot on solution untuk anjing sangat kecil (2 – 4.5 kg)
Bravecto 250 mg spot on solution untuk anjing kecil (>4.5 – 10 kg)
Bravecto 500 mg spot on solution untuk anjing sedang (>10 – 20 kg)
Bravecto 1000 mg spot on solution untuk anjing besar (>20 – 40 kg)
Bravecto 1400 mg spot on solution untuk anjing sangat besar (>40 – 56 kg)
BAHAN AKTIF DAN BAHAN LAIN
Tiap ml mengandung 280 mg fluralaner.
Tiap pipet terdapat:
Kandungan pipet (ml)
0.4
0.89
1.79
3.57
5.0

Untuk anjing sangat kecil (2 – 4.5 kg)
Untuk anjing kecil (>4.5 – 10 kg)
Untuk anjing sedang (>10 – 20 kg)
Untuk anjing besar (>20 – 40 kg)
Untuk anjing sangat besar (>40 – 56 kg)
Larutan tidak berwarna atau kuning jernih

Fluralaner (mg)
112.5
250
500
1000
1400

INDIKASI
Untuk pengobatan infestasi caplak dan pinjal pada anjing.
Produk obat hewan ini merupakan insektisida dan akarisida sistemik yang dapat:
- membunuh pinjal (Ctenocephalides felis dan C.canis) selama 12 minggu,
- membunuh caplak (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus,
Ixodes scapularis, I. hexagonus, dan Haemaphysalis elliptica) selama 12 minggu.
Pinjal dan caplak harus melekat dan menghisap darah inang agar terpapar dengan bahan aktif.
Onset kerja obat yaitu 8 jam untuk pinjal (C.felis) dan 12 jam untuk caplak (I.ricinus).
Produk efektif mengendalikan populasi pinjal di lingkungan area anjing yang diobati. Produk
dapat digunakan dalam strategi pengendalian flea allergy dermatitis (FAD).
Produk mencegah penyebabaran Babesia canis pada anjing.
Untuk pengobatan demodikosis yang disebabkan oleh tungau Demodex sp.
Untuk pengobatan infestasi tungau telinga (Otodectes cynotis).
Untuk pengobatan infestasi tungau Sarcoptes scabiei.
KONTRAINDIKASI
Jangan digunakan pada hewan hipersensitif terhadap bahan aktif atau bahan tambahan.
EFEK SAMPING
Kejadian (1.2% anjing yang diobati) reaksi kulit ringan seperti eritema dan alopesia terjadi pada
daerah pemberian.
Jika terjadi pengaruh serius atau pengaruh lain, hubungi dokter hewan.
HEWAN TARGET
Anjing.
DOSIS, RUTE, DAN CARA PEMBERIAN UNTUK TIAP JENIS ANJING
Untuk penggunaan spot on:
Bobot badan anjing
(kg)
2 – 4.5
>4.5 – 10
>10 – 20
>20 – 40
>40 – 56

Bravecto
112.5 mg
1

Kandungan dan jumlah pipet yang diberikan
Bravecto
Bravecto
Bravecto
250 mg
500 mg
1000 mg

Bravecto
1400 mg

1
1
1
1

Untuk anjing di atas 56 kg, gunakan kombinasi 2 pipet dengan bobot badan paling mendekati.
SARAN PENGGUNAAN
Metode pemberian:
Langkah 1: Buka kemasan dan keluarkan pipet sebelum digunakan. Pipet dipegang pada
bagian dasar atau bagian atas dengan posisi vertikal (tutup di atas) sebelum dibuka. Kemudian
putar tutup searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Tutup tetap berada pada pipet,
jangan dipisahkan. Pipet telah terbuka dan siap untuk diplikasikan setelah segel terbuka.

Langkah 2: Anjing berada pada posisi berdiri atau berbaring dengan punggung lurus selama
pemberian. Tempatkan ujung pipet vertikal terhadap kulit di antara kedua bahu anjing.
Langkah 3: Tekan pipet perlahan dan aplikasikan seluruh isi ke kulit anjing pada satu atau
beberapa titik sepanjang bagian dorsal tubuh anjing dari bahu hingga pangkal ekor. Hindari
pemberian berlebih pada satu titik karena dapat menyebabkan larutan menetes ke bagian lain.

Jadwal pemberian:
Untuk pengendalian infestasi caplak dan pinjal yang optimal, produk diberikan dalam jangka
waktu 12 minggu.
Untuk pengobatan infestasi tungau (Otodectes cynotis; Sarcoptes scabiei; Demodex spp),
dengan dosis tunggal. Pengobatan ulangan harus sesuai dengan saran dokter hewan.
MASA HENTI OBAT
Tidak ada.
PERHATIAN PENYIMPANAN KHUSUS
Jauhkan dari jangkauan anak-anak
Jangan disimpan di atas suhu 30 °C.
Pipet harus tetap di dalam kemasan untuk melindungi dari kehilangan cairan atau kelembaban.
Kemasan harus dibuka segera sebelum digunakan.
PERHATIAN KHUSUS

Perhatian khusus untuk tiap hewan target:
Risiko penyebaran penyakit akibat parasit dapat berkurang secara cepat melalui onset cepat
aksi insektisida dan akarisida.
Parasit harus menghisap darah dari inang agar terpapar fluralaner, oleh karena itu risiko
penyebaran penyakit akibat parasit tidak dapat dikecualikan apabila kondisi tidak
memungkinkan.
Perhatian khusus untuk penggunaan pada hewan:
Hindari kontak produk dengan mata hewan.
Jangan digunakan langsung pada lesio kulit.
Jangan mandikan anjing atau kontak dengan air selama 3 hari setelah pemberian produk.
Karena ketidak tersediaan data, jangan berikan produk pada anak anjing umur kurang dari 8
minggu dan anjing dengan bobot di bawah 2 kg.
Produk tidak boleh diberikan dengan interval waktu di bawah 8 minggu karena belum dilakukan
tingkat keamanan interval jangka pendek.
Perhatian khusus untuk orang yang memberikan produk obat pada hewan:
Perhatian cara membuka pipet: Mekanisme Twist-N-Use – Perlu diperhatikan bahwa cara
penggunaan yaitu pipet harus dipegang secara horizontal dan bagian atas diputar 180 derajat
hingga segel terbuka kemudian produk dapat diaplikasikan pada kulit hewan.
Formulasi Bravecto Spot On dirancang untuk bekerja secara efektif melepaskan fluralaner
melalui transdermal pada daerah pemberian. Apabila Bravecto Spot On tidak sengaja
mengenai tangan Anda, segera cuci tangan dan kulit yang kontak secara menyeluruh dengan
sabun dan air. Mencuci dengan menggunakan air saja dapat menyebabkan presipitasi lapisan
tipis residu yang terasa lengket yang sulit dihilangkan dengan menggunakan sabun atau
deterjen. Residu tersebut mengandung fluralaner dan pelarut organik. Berikut adalah saran
yang diberikan: Segera hilangkan Bravecto Spot On yang mengenai kulit Anda dengan
menggunakan kertas tisu atau kapas; cuci dengan air dingin mengalir; bersihkan residu yang
melekat dengan menggunakan alkohol (misal alkohol atau desinfektan kulit dengan bahan
dasar alkohol) atau penghilang cat kuku.
Disarankan untuk menggunakan sarung tangan yang cocok (misal sarung tangan tahan air
sekali pakai) selama pemberian, hal tersebut dapat membantu menghindari paparan produk
dengan kulit Anda.
Simpan produk pada kemasan asli sampai digunakan untuk menghindari anak-anak kontak
dengan produk.
Pipet yang sudah digunakan harus segera dibuang.
Hindari kontak dengan kulit dan/atau mata, termasuk tangan ke mata setelah penggunaan
produk.
Jangan makan, minum, atau merokok ketika menangani produk.
Cuci tangan dan kulit yang kontak secara menyeluruh dengan sabun dan air setelah
penggunaan produk.
Apabila produk kontak dengan mata, segera cuci dengan air.
Apabila produk tidak sengaja termakan, segera temui dokter dan tunjukkan brosur kemasan
atau label produk.
Jangan sentuh atau biarkan anak-anak menyentuk daerah aplikasi hingga kering.
Produk sangat mudah terbakar. Jauhkan dari panas, percikan api, atau sumber pembakar lain.
Kebuntingan, laktasi, dan fertilitas:
Produk dapat digunakan pada anjing bunting dan laktasi.
Interaksi dengan produk obat lain atau bentuk interaksi lain:
Tidak diketahui.
Fluralaner sangat terikat dengan protein plasma dan berkompetisi dengan produk obat dengan
daya ikat tinggi lain seperti obat antiinflamasi non steroidal (NSAID) dan kumarin derifat dari
warfarin. Inkubasi fluralaner bersama dengan carprofen atau warfarin dalam plasma anjing
pada konsentrasi plasma maksimum tidak mengurangi pengaruh ikatan protein fluralaner,
carprofen atau warfarin.
Selama pengujian laboratorium dan klinis lapang. Tidak ada interaksi atara Bravecto spot on
untuk anjing dengan produk obat lain yang rutin digunakan bersamaan selama pengamatan.
Overdosis (gejala, prosedur darurat, antidota):
Uji keamanan dilakukan pada anak anjing umur 8-9 minggu dengan berat 2.0 – 3.7 kg diberikan
dosis berlebih hingga 5 kali dari dosis maksimum rekomendasi dengan 3 kali pemberian interval
waktu lebih pendek dari rekomendasi (8 minggu).
Produk obat hewan dapat ditoleransi oleh collie dengan deficient multidrug-resistance-protein 1
(MDR1 -/-) setelah satu kali pemberian melalui oral dengan dosis berlebih 3 kali dari dosis
maksimum rekomendasi.
Inkompatibilitas:
Tidak diketahui.
PERHATIAN KHUSUS UNTUK PEMBUANGAN PRODUK TIDAK DIGUNAKAN ATAU SISA
Obat tidak boleh dibuang ke pembuangan air atau pembuangan rumah tangga.
Tanya dokter hewan anda untuk cara pembuangan obat yang tidak digunakan. Hal ini dapat
membantu untuk menjaga lingkungan.
INFORMASI LAIN
Obat Keras
Harus dengan resep dokter hewan.
Hanya untuk pengobatan hewan.
Produk Intervet International B.V., Boxmeer, Belanda.
Diimpor dan didistribusikan oleh PT Intervet Indonesia
KEMENTAN RI No. I. 19055948 PKC

