
Je kunt je aanmelden met honden en katten 
vanaf 18 maanden oud.

Ieder kwartaal ontvang je een pakketje, 
gewoon door de brieven bus, afgestemd 
op het gewicht van je huisdier(en). Hierin zit 
precies de juiste dosering en hoeveelheid 
vlooien-, teken- en wormmiddelen voor de 
eerstvolgende 3 maanden. Ook ontvang je 
iedere maand een reminder e-mail om de 
volgende pipet toe te dienen. 

Na 3 maanden volgt automatisch de 
volgende zending. Je krijgt dus 4 keer 
per jaar een pakketje in de brievenbus en 
je betaalt ook nog eens lekker makkelijk 
gespreid per maand.

Met Exil Abonnee is je huisdier het hele jaar 
beschermd tegen vlooien, teken en wormen.

Door de drukte van alle dag wordt de juiste verzorging van huisdieren al snel 
vergeten. En kan er zomaar opeens een vlooien-, teken- of wormenprobleem 
ontstaan. Daarom is er Exil Abonnee: een abonnement waarmee honden en katten 
automatisch het hele jaar door beschermd zijn tegen vlooien, teken en wormen. 

Exil Abonnee.
Automatisch beschermd tegen
vlooien, teken en wormen.

www.exil-abonnee.nl

Help me even,  
hoe werkt het ook alweer…
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 Lees altijd voor gebruik de gehele bijsluiter van een diergenees middel of 
bestrijdingsmiddel.

Strijk de haren van je hond opzij om de vloeistof van de Tick Off Knijpampul direct 
op de huid toe te dienen. De Combispray wordt direct op de vacht aangebracht.

 Laat je hond 2 dagen voor of na behandelen niet zwemmen of was deze niet. 
Dit kan de werkingsduur negatief beïnvloeden. 

Het aanhechten van een enkele teek kan nooit helemaal voorkomen worden. 
Controleer daarom je hond na iedere wandeling en verwijder eventuele teken 
met een tekentang of tekenpincet. 

Verdoof of verbrand een teek nooit voor het verwijderen. Daardoor zal de teek 
schrikken waardoor de kans op ziekte overdracht wordt vergroot.

Tick Off Knijpampullen en Tick Off Combispray weren teken bij je hond 
tot wel 4 weken lang.

Teken zijn, in ons steeds milder wordende klimaat, het hele jaar actief. Behandel je 
hond daarom het hele jaar door tegen teken met Tick Off!

Meer informatie op www.tick-off.nl

Je weet meer met de  

tekenwijzer

Teken zijn de laatste jaren een steeds groter wordend probleem. Steeds meer 
huisdieren en hun baasjes worden ziek door een tekenbeet. Deze tekenwijzer 
geeft je extra informatie over teken. Hoe voorkom je een tekenbeet en bestrijd 
je de overdracht van gevaarlijke ziektes. Voor de gezondheid van mens en dier 
is het van belang om teken effectief te bestrijden!

TekenadviesTick Off producten bevatten Permethrin 
en zijn daarom giftig voor katten!
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De levenscyclus van de teek bestaat uit 
vier verschillende fasen:
•  Ei
•  Larf
•  Nimf
•  Volwassen teek  

Voor iedere fase in de levenscyclus 
is een nieuwe bloedmaaltijd nodig en 
daarvoor gaat de teek op zoek naar een 
slachtoffer (gastheer genaamd). Veel 
teken zijn niet diersoort specifiek, wat 
betekent dat ze bloed kunnen zuigen bij 
verschillende diersoorten of mensen. Voor 
een bloedmaaltijd boren ze zich vast in de 
huid van de gastheer en laten zich na een 
bloedmaaltijd, die enkele dagen duurt, weer 
vallen.

Een niet-volgezogen teek is slechts een 
paar millimeter groot en de meeste soorten 
hebben een onopvallende kleur zoals bruin 
en zwart. Als een volwassen vrouwelijke 
teek zich helemaal volgezogen heeft met 
bloed, kan ze meer dan een centimeter 
groot worden. De vrouwelijke teken worden 
erg groot, mannelijke teken voeden zich wel 
maar worden nauwelijks groter.

Afhankelijke van de tekensoort wordt er 
voor of na de bloedmaaltijd gepaard. Nadat 
de vrouwelijke teek is volgezogen laat zij 
zich weer van de gastheer vallen om eieren 
te leggen. Uit deze eieren komen larven, 
waarna de levenscyclus weer overnieuw 
begint. Bij de schapenteek zit tussen iedere 
levensfase ongeveer 1 jaar, de volledige 
levenscyclus duurt ongeveer 3-4 jaar. 

Soorten teken:
Er zijn in Nederland verschillende 
tekensoorten aanwezig. De meest 
voorkomende zijn: 
•  Ixodes ricinus (schapenteek)
•  Ixodes hexagonus
•  Dermacentor reticulatus

Deze tekensoorten zijn actief vanaf een 
temperatuur van circa 8 graden Celsius. 
Binnenshuis kunnen deze teken niet 
overleven.

Ook wordt met regelmaat de Rhipicephalus 
sanguineus in Nederland aangetroffen. Deze 
tekensoort komt zelf niet in Nederland voor 
en kan alleen voor komen door middel van 
import. Deze tekensoort kan wel binnenshuis 
of in kennels overleven, 
ze wordt actief bij een 
temperatuur vanaf 
circa 18 graden Celcius. 

Wat zijn het nou eigenlijk, teken?

Een teek is een spinachtige parasiet die voor komt 
in bossen, duinen, heide, struikgewas en hoog gras. 
Afhankelijk van de temperatuur zijn verschillende 
soorten teken het hele jaar door actief.

De teek heeft een gastheer nodig om te overleven. Deze 
gastheren worden op verschillende manieren gevonden. 
Zo kunnen teken hun gastheer opwachten in bijvoorbeeld 
de rustplaats, maar ook vanuit struiken en hoog gras op de 
gastheer terecht komen. Eenmaal op de gastheer hecht de 
teek zich met de monddelen aan de huid. 

Tijdens het hechten wordt een soort speeksel 
uitgescheden, cement genaamd. Dit cement voorkomt 

dat de teek eenvoudig 
van de huid afvalt. Vervolgens gaat de teek zich voeden met 
bloed. Gemiddeld genomen duurt de voeding van larven 3-5 
dagen, van nimfen 4-8 dagen en van volwassen teken 5 tot 
10 dagen. Wanneer de teek zich voldoende heeft volgezogen 
laat deze zich vallen.

Tekengevaar
Als een teek langere tijd (< 24 uur) op de 
gastheer vast zit kan deze zijn maaginhoud 
met vervelende ziektes legen. De teek draagt 
de ziektes niet meteen over, dus hoe eerder 
de teek verwijderd of gedood is, hoe kleiner 
de kans op gevaarlijke ziektes. De meest 
voorkomende ziektes die overgedragen 
kunnen worden door bacteriën of virussen 
van teken zijn: ziekte van Lyme bij mens én 
dier of Babesiose en Ehrlichiose.

De meeste mensen worden niet ziek na een 
tekenbeet en de kans op de ziekte van Lyme 
wordt in Nederland geschat op 1-3%. Als 
de teek binnen 24 uur verwijderd wordt is 
de kans op de ziekte van Lyme nog kleiner, 
maar niet onmogelijk. 

Teken verwijderen
Ben jezelf of is je huisdier onverhoopt 
gebeten door een teek, verwijder de teek 
dan zo snel mogelijk. Het liefst met behulp 
van een tekentang of tekenpen (verkrijgbaar 
bij de dierenspecialist). Pak de teek met de 
tekenpen zo dicht mogelijk op de huid vast 
en til de teek voorzichtig uit de huid. 

Probeer de teek in zijn geheel (met kop 
en pootjes) in één keer uit de huid te 
verwijderen. Verdoof of verbrandt de teek 
nooit! Daardoor zal de teek schrikken, 
waardoor de kans op ziekte overdracht 
wordt vergroot. Na verwijdering het wondje 
even goed ontsmetten met alcohol (70%) of 
jodium.

Tekenbestrijding voor de kat

• Een vrouwelijke teek na het paren en 
bloedzuigen tot wel 100x zo groot kan 
worden, dan voor de bloedmaaltijd? 

• Je op www.tekenrader.nl kunt zien of 
er veel tekenactiviteit in jouw buurt is? 

• Teken niet doodvriezen in de winter, 
maar vanaf circa 8 graden Celsius weer 
actief worden?

Wist je dat?

Tekenbestrijding
Voor de gezondheid van je hond (en gezin) is het voorkomen van een tekenbeet het beste. Een 
product met Permethrin, en daarmee een afwerende werking, is daarvoor het meest geschikt. 
Tick Off heeft verschillende producten met een afwerende werking waarmee je jouw hond 
beschermd:

Tick Off Knijpampullen
Voor een tot 4 weken lange bescherming tegen teken én 
vlooien bij je hond gebruik je Tick Off Knijpampullen. Geschikt 
voor alle honden vanaf 5 kg en ideaal voor mensen met 
meerder honden(rassen) in een gezin. 

Tick Off weert teken!

Tick Off 
Combispray
Binnen één uur is jouw hond 
beschermd tegen teken en 
vlooien na gebruik van de Tick 
Off combispray. Vanwege de 
nauwkeurige dosering is deze 
zeer goed in te zetten voor 
kleinere rassen. De combispray 
zorgt, door de insecten-groei-remmer (IGR), 
dat vlooien zich niet kunnen voortplanten. 
Hierdoor voorkom je een vlooienprobleem.

Tick Off Wash Away 
Zit je hond na een wandeling onder 
de teken of vlooien? Daar ben 
je snel van af door je hond te 
wassen met Tick Off Wash Away 
shampoo. 

Het doodt direct alle teken en 
vlooien bij alle honden ouder dan 
3 maanden. 

Let op dat je niet eerder 
herhaalt dan na 2 weken. 

Bescherm jouw kat snel, eenvoudig en langdurig tegen 
vlooien en teken. Gebruik Flea Free Fipralone spot-on! 
Met slechts een pipet in de nek bestrijd je vlooien op je kat 
tot wel 5 weken lang. 

Tegen de in Nederland meest voorkomende tekensoorten 
is je kat tot 2 weken volledig beschermd. 

Een tekenbeet, wat gebeurt er dan?

Tick Off producten bevatten Permethrin en zijn daarom giftig voor katten!


