
•    Gebruik oude of waterdichte kleding. Gebruik wegwerp hand
schoenen en een plastic schort. Dit om uzelf zo droog mogelijk te 
houden en te voorkomen dat u zelf een ringworminfectie oploopt.

•   Het is gemakkelijker om met z’n tweeën de kat te behandelen 
waarbij één van de twee de kat vasthoudt.

•   Gebruik warm water (35ºC) en was de kat in een warme omgeving.
•   Het is zeer belangrijk om de vacht van de kat goed nat te maken. 

Gebruik bijvoorbeeld een volle teil met water waarin u voorzichtig de 
kat plaatst. Met één hand verspreidt u het water door de vacht. Als 
de kattenvacht goed nat is, kunt u de kat in een lege emmer of teil 
plaatsen en de Malaseb® gaan inmasseren.

•   Probeer ervoor te zorgen dat de kat Malaseb® niet rechtstreeks 
inademt. Vermijd dat Malaseb® tijdens het aanbrengen in de neus, 
mond of ogen terecht komt. Mocht er toch Malaseb® in de ogen van 
de kat terecht komen, gebruik dan veel lauw water om het eruit te 
spoelen.

•   De optimale blootstelling aan Malaseb® bedraagt 10 minuten. Zodra 
Malaseb® is ingemasseerd, start u met timen.

•   Gebruik een handdoek om na het uitspoelen van Malaseb® de kat te 
drogen. Gebruik nooit een föhn. Warme lucht kan ervoor zorgen dat 
de huid geïrriteerd raakt, waardoor de kat gaat krabben en de huid zal 
beschadigen.

•   Gebruik slechts 1 handdoek per wasbeurt. Was de handdoek  
op 60ºC of hoger om de ringworm te elimineren.

•   Zorg ervoor dat de kat niet aan de behandelde delen kan likken.  
Pas nadat de kat afgedroogd is, mag de kat beginnen met likken.

•   Gooi alle geïnfecteerde materialen weg (zoals spons, wattenstaafjes 
etc). Om (her)infectie met ringworm te voorkomen. Verbranden is de 
beste oplossing.

  Ringworm of dermatophytosis is een infectie veroorzaakt door 
een schimmel die kan groeien in de dode opper vlakkige cellagen 
van de huid, haar en nagels. De klinische symptomen van een 
ringworminfectie bij de kat zijn zeer verschillend. Typische huid
irritaties zijn ronde plekjes met haarverlies, gebroken haren en 
huidschilfertjes. Vaak zijn deze plekjes te zien op de kop van de 
kat, de oren en de voorpoten. Soms krabt de kat er veelvuldig aan. 
Sommige katten met een ringworminfectie hebben geen klinische 
symptomen en lijken compleet normaal; geen haarverlies, geen 
huidschilfertjes of jeuk. Ringworm is ook besmettelijk voor mensen.

Tips voor het gebruik van Malaseb®

MALASEB® SHAMPOO
Antibacterieel en antischimmel

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL Malaseb shampoo voor honden en katten. 
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN Per ml: Werkzame stoffen: 
Chloorhexidinedigluconaat 20 mg (overeenkomend met chloorhexidine 11,26 mg) 
Miconazolnitraat 20 mg (overeenkomend met miconazol 17,37 mg) Hulpstoffen: 
Methylchloorisothiazolinon 0,0075 mg Methylisothiazolinon 0,0025 mg Natriumbenzoaat 1,25 
mg Het product is een heldere tot licht troebele, lichtgeel tot lichtbruine vloeistof. INDICATIES 
Voor de behandeling en het onder controle houden van seborroeïsche dermatitis geassocieerd 
met Malassezia pachydermatis en Staphylococcus intermedius bij honden. Bij katten als 
hulpmiddel bij de behandeling van ringworm ten gevolge van Microsporum canis in 
combinatie met het gebruik van griseofulvine. CONTRAINDICATIES Niet gebruiken bij 
overgevoeligheid voor een van de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. 
BIJWERKINGEN In het bijzonder honden met atopie en katten met een allergische 
huidaandoening kunnen een voorbijgaande pruritus en/of erythemateuze reactie ontwikkelen 
na behandeling. In uitzonderlijke omstandigheden kan er na behandeling bij honden en katten 
een huidreactie optreden (jeuk, roodheid). Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige 
reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts 
hiervan in kennis te stellen. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK 
EN TOEDIENINGSWEG Honden: Was twee maal per week totdat de symptomen afnemen, 
daarna wekelijks of zo vaak als nodig om de symptomen onder controle te houden. Raadpleeg 
hiervoor uw dierenarts. Katten: Was twee keer per week met de shampoo gedurende een 
minimale periode totdat het uitborstelen van de vacht geen culturen van M. canis meer 
oplevert. De maximale duur van de behandeling mag niet langer zijn dan 16 weken. Afhankelijk 
van de lengte en het type van de vacht moet worden overwogen of het nodig is om voor de 
behandeling de vacht van de kat te knippen. De 250 ml flacon isis voldoende voor ongeveer 
816 behandelingen van een hond van 15 kg, of 510 behandelingen van een hond van 25 kg 
of 25 behandelingen van een kat, afhankelijk van de dikte van de vacht. SPECIALE 
VOOR ZORGS  MAATREGELEN BIJ BEWAREN Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. 
Bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Niet te gebruiken na de 
vervaldatum vermeld op het etiket. Houdbaarheid na eerste opening van de container:  
3 maanden. SPECIALE WAARSCHUWINGEN Personen met een bekende over gevoeligheid 
voor chloorhexidinedigluconaat, miconazol of één van de hulpstoffen moeten contact met het 
diergeneesmiddel vermijden. Vermijd, onmiddellijk na de behandeling, overmatig aanraken en 
aaien van de behandelde dieren. Dit product kan oogirritatie veroorzaken. Vermijd contact met 
de ogen. In geval van contact met de ogen, deze met een ruime hoeveelheid water spoelen. 
Als de irritatie blijft bestaan, dient contact opgenomen te worden met uw arts. Ringworm bij 
de kat is besmettelijk voor de mens. Daarom is het raadzaam om handschoenen te dragen en 
de armen te bedekken terwijl men de geïnfesteerde kat knipt en met shampoo reinigt. 
Wanneer men de kat of hond wast met shampoo, dient men ter vermijding van langdurig 
contact met de shampoo de handen te wassen en te drogen. Niet schrobben. Dracht: De 
combinatie van dit product en griseofulvine dient niet te worden toegepast bij drachtige katten, 
aangezien griseofulvine gecontraindiceerd is gedurende de dracht. Ongebruikte 
diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale 
vereisten te worden verwijderd. OVERIGE INFORMATIE Verpakkingsgrootte: 250 ml,  REG NL 
101936 KANALISATIE UDA  Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Nationale 
vertegenwoordiger: Dechra Veterinary Products B.V. Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, 
Nederland.

Wasvoorschriften  
bij uw kat

Heeft u nog vragen? Neem contact op met uw dierenarts.  
Wat is ringworm?

Contactgegevens Dechra:

Dechra Veterinary Products, Pettelaarpark 38, 5216 PD DEN BOSCH
T 0497 544 300 E info.nl@dechra.com
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Wasvoorschriften bij katten

Gebruiksaanwijzing
Volg altijd de instructies die u van uw dierenarts heeft 
gekregen over het gebruik van Malaseb® bij uw kat.    
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met 
uw dierenarts.

Het is belangrijk om bij een ringworminfectie niet enkel 
de zichtbare plekjes te behandelen, maar de gehele vacht. 
Vaak zijn de geïnfecteerde haren ver weg te vinden van de 
zichtbare plekjes.

Het is belangrijk dat Malaseb® de huid van de kat bereikt, masseer Malaseb® grondig in de vacht.

Breng Malaseb® aan op verschillende plaatsen op de nek 
en rug van de kat. 

2

Spoel daarna de vacht grondig schoon met water.

6

Gebruik een wattenstaafje gedrenkt in Malaseb® om de 
oren, het gezicht en geïnfecteerde plekjes te behandelen.

3

Masseer Malaseb® zorgvuldig in de vacht, wees 
voorzichtig bij de ogen, neus en mond van de kat.

4

Maak de vacht van uw kat goed nat met schoon water. 
Het gezicht en de oren kunnen nat gemaakt worden met 
behulp van wattenstaafjes.

1

Droog de kat met een schone handdoek en laat de kat 
bijkomen in een warme, tochtvrije plaats. Gebruik nooit 
een föhn om de kat te drogen.

7

5

Laat Malaseb® 10 minuten inwerken. 
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