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νατρεπτικό.
Η Φιπρονίλη μέχρι σήμερα.

Η Φιπρονίλη ανήκει στις ουσίες για εφαρμογή στο δέρμα. Με την πιπέτα του
Fiprocat - Fiprodog σε λειτουργία Stand-by, τώρα όλα είναι πολύ πιο έυκολα.
Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να προετοιμάσετε το κατοικίδιό σας
ήρεμα και με τα δύο χέρια ελεύθερα.
Λειτουργία Stand-by:
στεκόμενη πιπέτα για ελεύθερα
χέρια

Αποδεδειγμένα δραστική:
έναντι ψύλλων και κροτώνων*

Έξυπνο σετ έναντι ψύλλων και κροτώνων*.

Πολύ καλά ανεκτή:
σε σκύλους και γάτες

www.FIPROCAT-FIPRODOG.de
IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark • 06861 Dessau-Roßlau
Tel. 034901 885-0 • www.idt-biologika.de
FIPROCAT σε 50 mg spot-on γάτα / FIPRODOG 67 mg spot-on μικρός σκύλος, FIPRODOG 134 mg Spot-on μεσαίου μεγέθους σκύλος, FIPRODOG 268
mg spot-on μεγάλου μεγέθους σκύλος, FIPRODOG 402 σημείο mg πολύ μεγάλου μεγέθους σκύλος. Σύνθεση: Γάτα: Κάθε πιπέτα με 0,5 ml περιέχει: 50
mg fipronil. Άλλα συστατικά: Butylhydroxyanisole(Ε320) 0,10 mg, Butylhydroxytoluene(Ε321) 0,05 mg. Σκύλος: Μικρού μεγέθους: Κάθε πιπέτα των 0,67 ml
περιέχει 67 mg fipronil. Άλλα συστατικά: Butylhydroxyanisole(E320) 0,134 mg, Butylhydroxytoluene(Ε321) 0,067 mg. Μεσαίου μεγέθους: Κάθε πιπέτα των 1,34
ml περιέχει: 134 mg fipronil. Άλλα συστατικά: Butylhydroxyanisole(E320) 0,268 mg, Butylhydroxytoluene(Ε321) 0,134 mg. Μεγάλου μεγέθους: Κάθε πιπέτα των
2,68 ml περιέχει 268 mg fipronil. Άλλα συστατικά: Butylhydroxyanisole(E320) 0,536 mg, Butylhydroxytoluene(Ε321) 0,268 mg. Πολύ μεγάλου μεγέθους: Κάθε
πιπέτα με 4,02 ml περιέχει: 402 mg fipronil. Άλλα συστατικά: Butylhydroxyanisole (E320) 0,804 mg, Butylhydroxytoluene(Ε321) 0,402 mg. Εφαρμογές: Γάτα: Για
τη θεραπεία της γάτας κατά της παρασίτωσης από ψύλλους (Ctenocephalides spp.). Η υπολειμματική δράση έναντι νέας προσβολής από ψύλλους παραμένει
μέχρι και 4 εβδομάδες. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας στρατηγικής θεραπείας για τον έλεγχο της αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους
(FAD), όπου αυτό έχει διαγνωστεί προηγουμένως από κτηνίατρο. Σκύλος: Για την αντιμετώπιση της προσβολής των σκύλων από ψύλλους (Ctenocephalides
spp.). Η υπολειμματική δράση έναντι νέας προσβολής από ψύλλους παραμένει μέχρι και 6 εβδομάδες. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας
στρατηγικής θεραπείας για τον έλεγχο της αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους (FAD), όπου αυτό έχει διαγνωστεί προηγουμένως από κτηνίατρο. Αν και το
προϊόν δεν έχει άμεση κροτωνοκτόνο δράση (είναι δυνατό μερικοί κρότωνες να παραμένουν στο ζώο μετά από 48 ώρες), έχει υπολειμματική κροτωνοκτόνο
δράση για τουλάχιστον 4 εβδομάδες κατά του Dermacentor variabilis και για τουλάχιστον 3 εβδομάδες κατά του Rhipicephalus sanguineus. Αντενδείξεις: Γάτα:
Λόγω απουσίας διαθέσιμων στοιχείων, να μη χορηγείται σε γάτες ηλικίας μικρότερης των 8 εβδομάδων και/ή σωματικού βάρους μικρότερου του 1 kg. Σκύλος:
Λόγω απουσίας διαθέσιμων στοιχείων, να μη χορηγείται σε σκύλους ηλικίας μικρότερης των 2 μηνών και/ή σωματικού βάρους μικρότερου των 2 kg. Γάτα και
Σκύλος: Να μη χρησιμοποιείται σε άρρωστα ζώα (συστηματικές παθήσεις, πυρετός, κλπ.) ή σε ζώα που βρίσκονται σε ανάρρωση. Να μη χρησιμοποιείται σε
κουνέλια, διότι είναι δυνατό να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και θάνατος. Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με υπερευαισθησία στο δραστικό
συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Επιπλέον Σκύλος: Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν έχει αναπτυχθεί ειδικά για σκύλους. Να μη χρησιμοποιείται
σε γάτες διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερδοσολογία. Σε περίπτωση που το ζώο γλείψει το προϊόν, μπορεί να παρατηρηθεί μια παροδική σιελόρροια
οφειλόμενη κυρίως στη φύση των εκδόχων. Μεταξύ των εξαιρετικά σπάνιων πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών έχουν αναφερθεί μετά από τη χρήση παροδικές
δερματικές αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής (αποφολίδωση, τοπική αλωπεκία, κνησμός, ερύθημα) και γενικευμένος κνησμός ή αλωπεκία. Σπάνια έχουν
παρατηρηθεί μετά *από τη χρήση σιελόρροια, αναστρέψιμα νευρολογικά συμπτώματα (υπεραισθησία, κατάπτωση, νευρικά συμπτώματα), έμετος ή συμπτώματα
από το αναπνευστικό σύστημα. Με Κτηνιατρική συνταγή. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: IDT Biologics GmbH, Am Pharma Park, D-06861 Dessau.
Γάτα: Ψύλλοι, Σκύλος: Ψύλλοι, Κρότωνες*

