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Broadline (fipronil/(S)-
methopreen/eprinomectine/praziquantel) 
Een overzicht van Broadline en waarom het is geregistreerd in de EU 

Wat is Broadline en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Broadline is een diergeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van katten met (risico op) 
gemengde infestaties (parasitaire infecties) met lintwormen, rondwormen en uitwendige parasieten 
(vlooien, teken en de schurftmijt Notoedres cati). Het middel dient alleen te worden gebruikt wanneer 
alle drie parasietengroepen op hetzelfde moment het doelwit zijn. 

Wat uitwendige parasieten betreft, behandelt Broadline infestaties met vlooien en voorkomt het nieuwe 
infestaties gedurende ten minste één maand; ook voorkomt het besmetting met vlooien vanuit de 
omgeving gedurende meer dan een maand. Het kan ook worden gebruikt als onderdeel van een 
behandeling van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (een allergische reactie op 
vlooienbeten). Het behandelt infestaties met teken en voorkomt nieuwe infestaties tot drie weken. 

Wat wormen betreft, wordt Broadline gebruikt voor de behandeling van lintwormen, rondwormen en 
hoekwormen in het darmkanaal, alsmede voor een wormsoort die de blaas besmet en voor twee 
soorten kattenlongworm. Broadline kan ook worden gebruikt voor het voorkomen van hartwormziekte 
gedurende één maand. 

Broadline bevat vier werkzame stoffen: fipronil, (S)-methopreen, eprinomectine en praziquantel. 

Hoe wordt Broadline gebruikt? 

Broadline is beschikbaar in de vorm van een spot-on-oplossing in applicatoren met twee verschillende 
volumegroottes voor gebruik bij katten in verscheidene gewichtscategorieën. Het middel is uitsluitend 
op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 

De hele inhoud van één applicator (met de juiste maat voor het gewicht van de kat) wordt na spreiding 
van het haar rechtstreeks op de huid van de kat aangebracht, op één plaats in het midden van de nek. 
Voor longworm kan het aanbevolen zijn om een maand na de eerste behandeling nog een tweede 
behandeling te geven. 

Lees de bijsluiter of neem contact op met uw dierenarts of apotheker voor meer informatie over de 
behandeling met Broadline. 
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Hoe werkt Broadline? 

Twee van de werkzame stoffen in Broadline, fipronil en (S)-methopreen, werken als ‘ectoparasiticiden’. 
Dit betekent dat ze uitwendige parasieten doden die op de huid of in de vacht van dieren leven, zoals 
vlooien en teken. De andere twee werkzame stoffen in Broadline, eprinomectine en praziquantel, 
werken als ‘endoparasiticiden’. Dit betekent dat ze parasieten doden die in het lichaam van dieren 
leven. 

Fipronil doodt volwassen parasieten. Het blokkeert de kanalen in hun zenuwcellen waardoorheen het 
transport van geladen chloridedeeltjes (ionen) plaatsvindt. Dit verstoort de overdracht van 
zenuwsignalen en leidt tot overstimulatie en sterfte van de parasieten. 

(S)-methopreen is een insectengroeiregulator die de levenscyclus van vlooien onderbreekt door eieren 
te doden en de ontwikkeling van onvolwassen stadia van vlooien te remmen, waardoor ze sterven. 

Eprinomectine heeft invloed op de kanalen in de zenuw- en spiercellen van rondwormen waardoorheen 
het transport van geladen chloridedeeltjes (ionen) plaatsvindt, waardoor ze verlamd raken en sterven. 

Praziquantel werkt in op de celmembranen van lintwormen zodat de parasiet sterft. 

Welke voordelen bleek Broadline tijdens de studies te hebben? 

De werkzaamheid van Broadline tegen vlooien en teken werd onderzocht in een veldstudie die in de 
hele EU werd uitgevoerd onder katten met vlooien of teken of beide. De studie liet een werkzaamheid 
tegen volwassen vlooien zien van 86 tot 87% gedurende dertig dagen na behandeling, tegenover 76 
tot 82% voor de katten die met een ander geneesmiddel waren behandeld dat alleen fipronil en (S)-
methopreen bevat. Voor teken lag de werkzaamheid tussen 85 en 93% voor met Broadline behandelde 
katten, tegenover 92 tot 98% voor katten die waren behandeld met het vergelijkingsmiddel. 

De werkzaamheid van Broadline tegen kattenschurft werd onderzocht in een laboratoriumstudie met 
18 op natuurlijke wijze geïnfesteerde katten. De graadmeter voor de werkzaamheid was de daling van 
het aantal Notoedres cati-mijten die werden aangetroffen bij huidafschrapingen, in vergelijking met 
onbehandelde katten. De studie liet een werkzaamheid tegen de mijten zien van meer dan 98%. Alle 
dieren waren klinisch genezen. 

De werkzaamheid van Broadline tegen wormen in de ingewanden werd onderzocht in een veldstudie 
die in de hele EU werd uitgevoerd onder katten met lintworm-, rondworm- of hoekworminfecties of 
gemengde infecties. Met Broadline behandelde katten werden vergeleken met katten die waren 
behandeld met een spot-on-middel dat de tegen wormen werkzame stoffen emodepside en 
praziquantel bevatte. De werkzaamheid werd gemeten door segmenten van volwassen wormen te 
identificeren (in het geval van lintwormen) of door wormeieren in de ontlasting te tellen (in het geval 
van rondwormen) op dag 14 na de behandeling. De studie liet bijna 100% werkzaamheid tegen 
lintwormen, rondwormen en hoekwormen zien voor zowel Broadline als het vergelijkingsmiddel. 

De werkzaamheid van Broadline tegen kattenlongworm werd onderzocht in een veldstudie in Italië. 
Twintig op natuurlijke wijze met longworm geïnfesteerde katten werden met Broadline behandeld. De 
voornaamste graadmeter voor de werkzaamheid was de daling van het aantal wormlarven in de 
ontlasting 28 dagen na een enkelvoudige behandeling. Broadline bleek 28 dagen na de behandeling 
voor meer dan 90% werkzaam voor het verminderen van het aantal longwormlarven, en alle 
behandelde katten die ademhalingsverschijnselen hadden (zoals piepende ademhaling, aanhoudend 
hoesten en een loopneus), waren klinisch genezen. 
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De werkzaamheid van Broadline ter voorkoming van hartwormziekte werd aangetoond in drie 
laboratoriumstudies met kunstmatig geïnfecteerde katten. Broadline bleek 100% werkzaam tegen 
larvestadium L4 van de hartworm. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Broadline in? 

Op de toedieningsplaats kunnen zich lichte en kortdurende huidreacties (jeuk, haaruitval) voordoen. 
Indien de kat aan de toedieningsplaats likt, kan tijdelijk speekselvloed optreden. Als een kat het 
geneesmiddel inslikt, kan dit leiden tot braken (misselijkheid) en/of kortdurende effecten op het 
zenuwstelsel, waarbij verschijnselen optreden zoals verminderde spiercoördinatie, desoriëntatie, 
verminderde interesse in de omgeving en verwijde pupillen. Al deze verschijnselen verdwijnen 
spontaan binnen 24 uur. 

Broadline mag niet worden gebruikt bij zieke of herstellende dieren. Het mag evenmin worden gebruikt 
bij konijnen of in geval van overgevoeligheid (allergie) voor een van de bestanddelen van het middel. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

Degene die het geneesmiddel aanbrengt, mag tijdens het aanbrengen niet roken, eten of drinken en 
moet na toediening van het middel zijn/haar handen wassen. 

Contact met de applicator moet worden vermeden. In geval van onbedoelde blootstelling van de ogen 
moeten de ogen met water worden gespoeld en in geval van onbedoelde blootstelling van de huid 
moet de huid met zeep en water worden gewassen. Als de oogirritatie aanhoudt of als bijwerkingen 
geconstateerd worden, dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden 
getoond. 

Personen met een bekende overgevoeligheid voor een van de bestanddelen moeten contact met het 
middel vermijden. Aanraking van behandelde dieren dient zoveel mogelijk te worden vermeden totdat 
de toedieningsplaats droog is, en kinderen mogen gedurende deze periode niet met de behandelde 
dieren spelen. Daarom wordt aanbevolen recent behandelde dieren niet bij de eigenaren te laten 
slapen, en vooral niet bij kinderen. 

Waarom is Broadline geregistreerd in de EU? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Broadline groter zijn 
dan de risico's en dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU. 

Overige informatie over Broadline 

Broadline heeft op 4 december 2013 een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel 
brengen gekregen. 

Meer informatie over Broadline is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/broadline. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in juli 2019. 
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