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Fipronil

Fipronil, (S)-metopren

Droppar som stoppar fästingar
samt vuxna loppor och löss.

Droppar som stoppar även
tidigare faser av loppor
och löss.

Hund / Katt

Hund / Katt / Iller

FRONTLINE VET DOSERING

FRONTLINE COMP DOSERING

Hund

0,67 ml 1,34 ml 2,68 ml

Hund

0,67 ml 1,34 ml 2,68 ml 4,02 ml

5-10 kg

1 pipett

2-10 kg

1 pipett

10-20 kg
20-40 kg
Katt

10-20 kg

1 pipett
1 pipett
1 pipett à 0,5 ml

20-40 kg
>40 kg
Katt och iller

1 pipett
1 pipett
1 pipett

1 pipett à 0,5 ml

Gör så här
1. Bryt spetsen på
pipetten.

2. Lösningen doseras
mellan skulderbladen.
Dra hår åt sidan tills du
ser huden.

3. Det är viktigt att
pressa lösningen
direkt på huden.
Till en hund kan man
sätta hela mängden
på ett ställe.
Till en katt sätter man
innehållet av pipetten
på två ställen.

Frontline vet 100 mg/ml spot-on,
lösning och 2,5 mg/ml kutan spray

5.2021

Aktiv substans: Fipronil. Djurslag: Hund och
katt. Indikationer: Förebyggande och behandling av loppor eller samtidig förekomst av loppor, fästingar och/eller löss hos hund och katt.
Dosering och administreringssätt: För utvärtes
bruk. Doseras på huden. Se närmare instruktioner gällande dosering och administrering i
bipacksedeln. Spot-on-lösningen ska appliceras
på ett område som djuret inte kommer åt att
slicka. Vid bruk av spray ska hela pälsen vätas
och djuret sedan hindras från att slicka sig.
Djur får inte komma åt att slicka varandra efter
administreringen.
Kontraindikationer: Valpar och kattungar yngre
än 8 veckor. Sjuka djur eller djur under
konvalescens. Ej för kaniner. Pipetter avsedda
för hundar får inte användas till katter, eftersom
detta kan leda till överdosering. Särskilda
varningar: Djuret får inte badas/vätas inom 48
timmar efter doseringen. För närmare
instruktioner, se bipacksedeln. Biverkningar:
Överdosera inte. Biverkningar är sällsynta eller
mycket sällsynta. Följande biverkningar kan
förekomma: lokala hudreaktioner vid
administreringsstället, hypersalivering,
reversibla neurologiska symtom, kräkningar eller
andningssvårigheter. Se närmare information
i bipacksedeln. Dräktighet och digivning:
Frontline vet spray får inte användas under
dräktighet och digivning. Frontline vet spot-on
kan användas under dräktighet och digivning.
Förpackningar: Frontline vet spot-on lösning:
4 x 0,5 ml, 4 x 0,67 ml, 4 x 1,34 ml och 4 x 2,68
ml; spray: 100 ml och 250 ml. Innehavare av
godkännande för försäljning: Boehringer
Ingelheim Animal Health, Danmark.
Marknadsförs av: Vetcare Finland Oy, vetcare.fi.
LÄS NOGA IGENOM BIPACKSEDELN FÖRE
BRUK.

Frontline Comp spot-on, lösning
Aktiva substanser: Fipronil och (S)-metopren.
Djurslag: Katt, hund och iller. Indikationer: Katt:
Behandling av loppor eller av samtidig förekomst
av loppor, fästingar och/eller pälsätande löss. För
behandling av loppor: Den insekticida effekten mot
nya angrepp av vuxna loppor kvarstår i 4 veckor.
Förebygger loppornas förökning i 6 veckor efter
administreringen av läkemedlet genom en
hämning av utvecklingen av ägg (ovicid effekt)
samt av utvecklingen av larver och puppor (larvicid
effekt) ur ägg som redan lagts. För behandling av
fästingar: Den acaricida effekten mot fästingar
kvarstår i 2 veckor (på basen av experimentella
data). Behandling av pälsätande löss. Hund:
Behandling av loppor eller av samtidig förekomst
av loppor, fästingar och/eller pälsätande löss. För
behandling av loppor: Den insekticida effekten mot
nya angrepp av vuxna loppor kvarstår i 8 veckor.
Förebygger loppornas förökning i 8 veckor efter
administreringen av läkemedlet genom en
hämning av utvecklingen av ägg (ovicid effekt)
samt av utvecklingen av larver och puppor (larvicid
effekt) ur ägg som redan lagts. För behandling av
fästingar: Den acaricida effekten mot fästingar
kvarstår i 4 veckor (på basen av experimentella
data). Behandling av pälsätande löss. Iller:
Behandling av loppor eller av samtidig förekomst
av loppor och fästingar. Kontraindikationer: Katter
yngre än 8 veckor och/eller med en vikt på mindre
än 1 kg. Hundar yngre än 8 veckor och/eller med
en vikt på mindre än 2 kg. Sjuka djur eller djur
under konvalescens. Ej för kaniner, eftersom
biverkningar, inklusive dödsfall, kan uppstå.
Preparat avsett för hundar får inte användas till
katter. Särskilda varningar: Djuret får inte badas/
vätas inom 48 timmar efter doseringen.
För närmare instruktioner, se bipacksedeln.
Biverkningar: Biverkningar är mycket sällsynta.
Lokala, reversibla hudreaktioner vid administreringsstället (fjällning, missfärgning av huden, lokalt
håravfall, klåda eller hudrodnad) samt generell
klåda har förekommit. Hypersalivering, reversibla
neurologiska symtom (ökad känslighet för stimulering, depression) eller kräkningar och respiratoriska
symtom har också förekommit. Överdosera inte.
Förpackningar: Katt: 3 x 0,5 ml. Hund: 3 x 0,67 ml,
3 x 1,34 ml, 3 x 2,68 ml och 3 x 4,02 ml. Innehavare
av godkännande för försäljning: Boehringer
Ingelheim Animal Health, Danmark. Marknadsförs
av: Vetcare Finland Oy, Helsingfors, vetcare.fi.
LÄS NOGA IGENOM BIPACKSEDELN FÖRE BRUK.

