Seresto®
t

Bayer apresenta Seresto®

Eficácia comprovada
t Até 8 meses de proteção contínua para CÃES e GATOS
t Elimina pulgas, carrapatos e piolhos* e previne as reinfestações por esses parasitas
t Age por contato sem que os parasitas precisem picar o animal,
reduzindo assim o risco de Doenças Transmitidas por Vetores
t Reduz o risco de transmissão da leishmaniose
t Auxilia no controle das larvas das pulgas presentes no ambiente

t

A longa duração elimina a preocupação de lembrar-se das aplicações mensais

t

A tecnologia patenteada de liberação controlada proporciona
baixas doses, de forma constante e eficaz

t

Segura para seres humanos, animais e ambiente

t

Resistente à água – sem necessidade de remover a coleira se o animal nadar

t

Inodora

L.BR.AH.2014-09-25.0307

t É indicada contra a dermatite alérgica à picada de pulga (DAPP)

Chegou
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Um novo tempo em prevenção:

*Piolhos: somente para a espécie canina

Até 8 meses de proteção

t Contra pulgas e carrapatos
t Na redução do risco das Doenças Transmitidas por Vetores,
inclusive da Leishmaniose

Até 8 meses de proteção

Pesquisas mostram que, em média,
77% dos proprietários que utilizam
spot-on tratam os seus animais de estimação
apenas 3 meses por ano1

Seresto®, um avanço na proteção contra pulgas,
carrapatos, piolhos* e na redução do risco das Doenças
Transmitidas por Vetores, inclusive da Leishmaniose
t

Até 8 meses de proteção contínua contra pulgas, carrapatos e
piolhos* para cães e gatos

As principais razões para a baixa frequência são:

t

Sem necessidade de aplicações mensais

t

Muitos spot-on requerem aplicações a cada 4 semanas

t

Auxilia no controle das larvas de pulgas presentes no ambiente

t

Existe o hábito de prolongar o uso além das 4 semanas indicadas

t

t

Muitas vezes, a proteção é realizada apenas durante as estações
de alta infestação de pulgas e carrapatos

Polímero exclusivo que permite uma liberação controlada dos
ativos em baixas doses

t

t

Vários proprietários só fazem o tratamento quando o animal está infestado

Reduz o risco de infecção pelos patógenos que causam as
Doenças Transmitidas por Vetores, incluindo a leishmaniose

t

É indicada contra a dermatite alérgica à picada de pulga (DAPP)

As baixas taxas de uso e as falhas na reaplicação dos produtos
colocam os animais em risco de adquirirem Doenças Transmitidas
por Vetores (VBD).
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*Piolhos: indicação apenas para cães

M

Pesquisas demonstram que
existe um grande interesse
em produtos de longa duração2

ES D

O

A eficácia de longa duração
desejada pelo consumidor
não é atendida atualmente
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Seresto® oferece proteção contínua
por até 8 meses

A tecnologia inovadora coloca Seresto®
em uma nova classe de coleiras para cães e gatos
A matriz3 exclusiva de polímeros da Seresto® permite uma liberação controlada de duas substâncias ativas comprovadas:

Eficácia da Seresto® contra os ectoparasitas

Imidacloprida (10%)

Fleas
CÃO
PULGAS

Eficácia comprovada contra
pulgas adultas, larvas
de pulgas e piolhos

Fleas

Mata

GATOS

Duração

PULGAS

até 8 meses

Ctenocephalides felis

Mata

Duração
até 8 meses

Ctenocephalides felis

Flumetrina (4,5%)
Eficácia comprovada contra
carrapatos adultos, larvas e ninfas
GATOS

CÃO
Efeito
anti-feeding*

Duração

CARRAPATO

Ixodes ricinus

até 8 meses

Ixodes ricinus

Rhipicephalus sanguineus

até 8 meses

Amblyomma americanum

CARRAPATO

Mata

Eficaz contra larvas, ninfas e carrapatos adultos

Mata

Duração

não testado

até 8 meses

Eficaz contra larvas, ninfas e carrapatos adultos

*Impede a
alimentação
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Seresto® reduz o risco das Doenças Transmitidas por Vetores,
incluindo babesiose (Babesia canis), borreliose (Borrelia burgdorferi),
anaplasmose (Anaplasma phagocytophilum e Anaplasma platys),
dipilidiose (Dipylidium caninum) e leishmaniose (Leishmania infantum).

Sinergismo da associação (imidacloprida + flumetrina) durante estimulação eletrofísica das células nervosas dos parasitas (in vitro)4

até 8 meses

Eficaz contra piolhos (Trichodectes canis) em cães.

03

Efeito
anti-feeding*

OTEÇÃ

Fisiológico
(sem substância ativa)
Com imidacloprida (100 nM)

58 sps*

Com flumetrina (50 nM)

5 sps*

Com imidacloprida (100 nM)
e flumetrina (50 nM)

Há um sinergismo
na combinação de
imidacloprida e flumetrina4

*Picos por segundo
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Como funciona o mecanismo
patenteado de liberação controlada

Camada lipídica

05

t As substâncias ativas são
transferidas da coleira para a
camada lipídica da pele e do pelo

t As substâncias ativas continuam migrando
da matriz para a camada lipídica da pele,
sempre que necessário

t Óleos neutros incorporados
na coleira ajudam a difusão
e a dispersão das substâncias
por toda a camada lipídica

t Uma eficiente proteção acaricida/inseticida
é mantida até 8 meses, com baixas doses,
de forma constante e eficaz
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Liberação contínua

M

t A coleira não libera as substâncias
até ser colocada

t As moléculas das
substâncias ativas
migram para formar uma
microcamada na superfície
da coleira

Distribuição dos componentes da coleira

P

t A matriz inovadora do polímero
armazena as substâncias ativas
na coleira

Aplicação inicial

E

Depósito de substâncias ativas
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Seresto® oferece proteção eficaz
contra pulgas e carrapatos em cães

Até 8 meses de proteção eficaz
contra pulgas e carrapatos em gatos
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A eficácia da Seresto® contra infestações por pulgas e carrapatos em cães foi avaliada em estudos clínicos realizados na Alemanha,
Irlanda, EUA e África do Sul. Os grupos foram divididos entre cães tratados (45) com Seresto® e cães não tratados (45) por um
período de observação de até 8 meses. Após repetidas infestações artificiais, o número de pulgas (C. felis) e carrapatos
(L. ricinis, R. sanguineus) presente nos animais foi comparado em 24 e 48 horas respectivamente.5
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A eficácia da Seresto® contra infestações por pulgas e carrapatos em gatos foi avaliada em estudos clínicos realizados na Alemanha,
EUA e África do Sul. Os grupos foram divididos entre gatos tratados (38) com Seresto® e gatos não tratados (38) por um período de
observação de até 8 meses. Após repetidas infestações artificiais, o número de pulgas (C. felis) e carrapatos (L. ricinis) presente nos
animais foi comparado em 24 e 48 horas respectivamente.6
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Seresto® oferece excelente proteção contra
pulgas por até 8 meses

Seresto® proporciona proteção contínua contra
carrapatos por 8 meses
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Em um estudo comparativo, os cães foram divididos em 4 grupos. O grupo 1 não recebeu tratamento (grupo controle), o grupo 2
foi tratado com Seresto® no dia 0, o grupo 3 com a coleira de deltametrina no dia 0 e o grupo 4 com fipronil + metopreno no dia 161.
A eficácia foi mensurada comparando o número de pulgas encontrado 24 horas após repetidas infestações artificiais (100 pulgas) em
cada cão de todos os grupos.7

*Abaixo do período
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161. A eficácia foi mensurada comparando o número de carrapatos encontrado 24 horas após repetidas infestações artificiais (50
carrapatos) em cada cão de todos os grupos.7
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Estudos demonstraram a eficácia da Seresto® na prevenção das Doenças Transmitidas por Vetores8-13

Seresto® reduz o risco de transmissão de VBD
(Doenças Transmitidas por Vetores) em cães e gatos
t

As VBDs são causadas por patógenos transmitidos por vetores

t

Doenças como erliquiose, borreliose, babesiose, anaplasmose e leishmaniose podem
colocar em risco a vida dos animais de estimação caso não sejam tratadas

t
t

t

11

Essas doenças também podem ser transmitidas aos humanos,
em alguns casos, causando graves problemas de saúde
O efeito anti-feeding, que impede a alimentação, e a velocidade na eliminação
são importantes, uma vez que essas doenças podem ser transmitidas
rapidamente
Seresto® reduz o risco das Doenças Transmitidas por Vetores, incluindo babesiose
(Babesia canis e Babesia vogeli), erliquiose (Erlichia canis), borreliose (Borrelia burgorferi),
anaplasmose (Anaplasma phagocytophilum e Anaplasma platys), dipilidiose (Dipylidium
caninum) e leishmaniose (Leishmania infantum)

Hospedeiro

Vetor

Patógeno

Eficácia preventiva

Gato

Ctenocephalides felis

Dipylidium caninum

99,7%8

Cão

Ctenocephalides felis

Dipylidium caninum

96,6%8
100%8

Cão

Ixodes ricinus

Borrelia burgdorferi
Anaplasma phagocytophilum

Cão

Rhipicephalus sanguineus

Anaplasma platys
Babesia vogeli

Cão

Rhipicephalus sanguineus

Babesia vogeli

100%3

Cão

Dermacentor reticulatus

Babesia canis

100%8

Cão

Rhipicephalus sanguineus

Ehrlichia canis

100%9
94,4%9

Cão

Phlebotomus perniciosus

Leishmania infantum

100%12

Cão

Phlebotomus perniciosus

Leishmania infantum

93,4%13

A coleira foi substituída após o 8° mês ou nos casos em que os cães perderam a coleira

100%3
91,1%11
100%11

12

Estudos demonstraram a eficácia da Seresto® na prevenção das Doenças Transmitidas por Vetores8-13

Seresto® reduz o risco de transmissão de VBD
(Doenças Transmitidas por Vetores) em cães e gatos
t

As VBDs são causadas por patógenos transmitidos por vetores

t

Doenças como erliquiose, borreliose, babesiose, anaplasmose e leishmaniose podem
colocar em risco a vida dos animais de estimação caso não sejam tratadas

t
t

t

11

Essas doenças também podem ser transmitidas aos humanos,
em alguns casos, causando graves problemas de saúde
O efeito anti-feeding, que impede a alimentação, e a velocidade na eliminação
são importantes, uma vez que essas doenças podem ser transmitidas
rapidamente
Seresto® reduz o risco das Doenças Transmitidas por Vetores, incluindo babesiose
(Babesia canis e Babesia vogeli), erliquiose (Erlichia canis), borreliose (Borrelia burgorferi),
anaplasmose (Anaplasma phagocytophilum e Anaplasma platys), dipilidiose (Dipylidium
caninum) e leishmaniose (Leishmania infantum)

Hospedeiro

Vetor

Patógeno

Eficácia preventiva

Gato

Ctenocephalides felis

Dipylidium caninum

99,7%8

Cão

Ctenocephalides felis

Dipylidium caninum

96,6%8
100%8

Cão

Ixodes ricinus

Borrelia burgdorferi
Anaplasma phagocytophilum

Cão

Rhipicephalus sanguineus

Anaplasma platys
Babesia vogeli

Cão

Rhipicephalus sanguineus

Babesia vogeli

100%3

Cão

Dermacentor reticulatus

Babesia canis

100%8

Cão

Rhipicephalus sanguineus

Ehrlichia canis

100%9
94,4%9

Cão

Phlebotomus perniciosus

Leishmania infantum

100%12

Cão

Phlebotomus perniciosus

Leishmania infantum

93,4%13

A coleira foi substituída após o 8° mês ou nos casos em que os cães perderam a coleira

100%3
91,1%11
100%11

12

Estudos confirmam a eficácia da Seresto® na prevenção da Leishmaniose canina
Eficácia da Seresto® na prevenção da Leishmaniose canina em uma área hiperendêmica12

Eficácia da Seresto® na prevenção da Leishmaniose canina13

Otranto D et al. Prevention of canine leishmaniosis in a hyper-endemic area using a combination of 10% imidacloprid/4.5 % flumethrin. PLoS ONE. 8, 2013, 8(2):e56374.

Brianti E et al. Efficacy of a slow-release imidacloprid (10%)/flumethrin (4.5%) collar for the prevention of canine leishmaniosis. Parasites & Vectors. 2014, 7:327.

Mar-Abr 11

Jul 11
1

Início do estudo

Set 11

Nov 11

2

3

Abr 12
4

Final do estudo

Reavaliação e coleta
das amostras

Grupo controle
(sem tratamento)
61 cães

Cães
infectados**
45,1%

Grupo tratado
com Seresto®*

100%

63 cães

1

Jul-Ago 12

2

Out 12

3

Grupo controle
(sem tratamento)
144 cães

Reavaliação
e coleta das
amostras

Nov-Dez 12

4

Mar 13

5

Amostras seriadas de sangue, pele, medula óssea e conjuntiva foram coletadas para detectar a enfermidade.
Testes sorológicos, citológicos e testes moleculares foram realizados para avaliar a presença da Leishmania infantum.

O uso da coleira confere uma proteção de longa duração contra infecções por L. infantum
em cães localizados em uma área hiperendêmica, o que representa uma estratégia confiável
e sustentável para a diminuição da frequência e disseminação da doença entre a população
canina, resultando também em redução dos riscos associados à saúde humana.
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Seresto® é segura e eficaz na prevenção da infecção por L. infantum em uma grande
população de cães em uma área hiperendêmica. O uso regular da coleira representa
uma estratégia confiável para a prevenção da leishmaniose em cães que vivem
ou viajem para uma área endêmica.
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Baixas doses, de forma constante, contribuem para
aumentar a margem de segurança
As concentrações da Seresto® no animal são mais estáveis e regulares do que as doses
de spot-on já consideradas seguras
3

Seresto®
pode ser usada em
gatos a partir de
10 semanas e em
cachorros com mais
de 7 semanas
de idade

Informações de segurança
Sistema de liberação de segurança em 2 passos
t

Alguns donos de animais podem preocupar-se com o uso da coleira em razão de potenciais riscos
de estrangulamento, especialmente em gatos

t

Informar os donos de animais sobre o sistema de liberação de segurança em 2 passos é crucial

Níveis de concentração para spot-on e Seresto® (conceito baseado em dados internos)

3

PASSO 1

Concentração das
substâncias ativas no pelo

NOEL (dose sem efeitos adversos observados)
Animal tratado mensalmente com spot-on
Animal tratado com Seresto®
Concentração necessária do ativo
eficaz contra ectoparasitas

click

50 N
O sistema de liberação de segurança
cede quando uma força superior
a 50 Newtons é aplicada na coleira

Seguro para os animais
de estimação e para a família
1

2

3

4
5
Meses

6

7

8

PASSO 2

tAs substâncias ativas são armazenadas na matriz da coleira

O comprovado sistema
de liberação de segurança
tem sido utilizado em coleiras da
Bayer há mais de 10 anos

80 N

tA tecnologia de liberação controlada garante a liberação da dose adequada
das substâncias ativas
tNos estudos de segurança com 5 vezes a dose recomendada, não foram
observados efeitos adversos, com exceção de perda de pelo ocasional e leve
irritação cutânea

Um ponto de ruptura prédeterminado cede aos 80 Newtons

tEstudos de toxidade oral demonstraram que a flumetrina possui ampla
margem de segurança, tanto em cães quanto em gatos14
tNa remota possibilidade de ingestão da coleira, o único efeito colateral
registrado é apresentar moderados problemas gastrointestinais
tO perfil de absorção dérmica da pele humana resulta em uma
elevada margem de segurança3

15

Um gato
de 2 kg consegue
exercer uma força
de 50 Newtons ao
saltar apenas
40 cm de altura

Embora pouco provável, se o gato ficar preso com a coleira,
a sua própria força é suficiente para uma rápida liberação.
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A colocação correta da Seresto® é importante

Resistente à água:
garantindo uma proteção contínua

Muitos cães e gatos usam coleiras regularmente, por isso a maioria dos donos sabe colocá-la.
No entanto, é importante que os veterinários orientem sobre a colocação da Seresto®.

A colocação da Seresto®

Seresto® é resistente à água porque:
t

A matriz inovadora de polímero armazena as substâncias ativas dentro da coleira

t Os componentes da coleira difundem-se por toda a camada lipídica da pele,
o que impede que estes sejam removidos pela água

Antes da utilização, retirar
a coleira da embalagem plástica

2

Desenrolar a coleira
e remover quaisquer
vestígios dos conectores
de plástico presos à coleira,
uma vez que podem causar
irritação por fricção

3

Ajustar a coleira em volta
do pescoço sem apertar
demais (como
orientação, deve-se
deixar uma folga
suficiente de modo que
caibam 2 dedos entre o
pescoço e a coleira)

4

Puxar a coleira pelas
presilhas e cortar
o excesso de
comprimento,
deixando 2 cm
depois da presilha

Verificar periodicamente e ajustar se necessário, principalmente
quando os cães e gatos estiverem em fase de crescimento.

t Mesmo que a camada lipídica seja removida quando o cão é banhado, esta
é rapidamente renovada pela pele e os ativos são rapidamente redistribuídos
t

1

A imersão na água não reduz significativamente o período de até 8 meses de eficácia
contra carrapatos

t Na proteção contra pulgas, a imersão excessiva pode acelerar a depleção do reservatório
de imidacloprida, levando a uma diminuição gradual da eficácia a partir do 5º mês
15

17

A colocação correta da Seresto®
aumenta o conforto, a eficácia e a
distribuição das substâncias ativas
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Seresto®
t

Bayer apresenta Seresto®

Eficácia comprovada
t Até 8 meses de proteção contínua para CÃES e GATOS
t Elimina pulgas, carrapatos e piolhos* e previne as reinfestações por esses parasitas
t Age por contato sem que os parasitas precisem picar o animal,
reduzindo assim o risco de Doenças Transmitidas por Vetores
t Reduz o risco de transmissão da leishmaniose
t Auxilia no controle das larvas das pulgas presentes no ambiente

t

A longa duração elimina a preocupação de lembrar-se das aplicações mensais

t

A tecnologia patenteada de liberação controlada proporciona
baixas doses, de forma constante e eficaz

t

Segura para seres humanos, animais e ambiente

t

Resistente à água – sem necessidade de remover a coleira se o animal nadar

t

Inodora

L.BR.AH.2014-09-25.0307

t É indicada contra a dermatite alérgica à picada de pulga (DAPP)

Chegou
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Um novo tempo em prevenção:

*Piolhos: somente para a espécie canina

Até 8 meses de proteção

t Contra pulgas e carrapatos
t Na redução do risco das Doenças Transmitidas por Vetores,
inclusive da Leishmaniose

Até 8 meses de proteção

