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Fiproniili

Fiproniili, (S)-metopreeni
Tippa, joka tappaa myös kirppujen ja
väiveiden varhaisemmat muodot.

Tippa, joka tappaa puutiaiset sekä
aikuiset kirput ja väiveet.

Koirille | Kissoille

Koirille | Kissoille | Freteille

FRONTLINE VET ANNOSTELU

FRONTLINE COMP ANNOSTELU

Koira

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

Koira

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

2-10 kg

1 pipetti

2-10 kg

1 pipetti

10-20 kg
20-40 kg
Kissa

10-20 kg

1 pipetti
1 pipetti

1 pipetti à 0,5 ml

20-40 kg

1 pipetti
1 pipetti

>40 kg
Kissa ja fretti

1 pipetti

1 pipetti à 0,5 ml

Toimi näin
1. Katkaise
pipetin kärki.

2. Liuos annostellaan
lapaluiden väliin. Vedä
karvoja sivuun siten,
että näet ihon.

3. On tärkeää,
pusertaa suurin osa
liuoksesta suoraan
iholle. Koiralle koko
liuosmäärä voidaan
laittaa yhteen
kohtaan. Kissalle
pipetin sisältö jaetaan
kahteen kohtaan ihoa.

Frontline Vet 100 mg/ml paikallisvaleluliuos ja 2,5 mg/ml sumute
iholle
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Vaikuttava aine: Fiproniili. Kohde-eläinlajit:
Koira ja kissa. Käyttöaiheet: Koiran ja kissan
kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-,
puutiais- ja / tai väivetartuntojen hoito ja häätö.
Koiran täiden häätö. Annostus ja antotapa:
Ulkoiseen käyttöön. Annostellaan iholle.
Katso tarkemmat ohjeet käsittelyvälineistä
ja annostuksesta pakkausselosteesta. Lääke
annetaan alueelle, josta eläin ei pysty
nuolemaan sitä pois. Sumutteella kastellaan
koko turkki, minkä jälkeen eläintä estetään
nuolemasta turkkia. Eläimet eivät saa nuolla
toisiaan hoidon jälkeen. Vasta-aiheet: Alle 8-viikkoiset koirat ja kissat. Sairaita tai sairaudesta
toipuvia eläimiä ei saa hoitaa. Ei saa käyttää
kaneille. Kissalle ei saa käyttää koirille tarkoitettuja pipettejä, koska tästä voi aiheutua yliannostus. Erityisvaroitukset: Eläintä ei saa kylvettää/kastella 48 tuntiin annoksen jälkeen,
ks. tarkemmat ohjeet pakkausselosteesta.
Haittavaikutukset: Älä yliannostele. Haittavaikutukset ovat harvinaisia tai hyvin harvinaisia.
Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä:
paikallisia ihoreaktioita antokohdassa, hypersalivaatiota, ohimeneviä neurologisia oireita,
oksentelua tai hengitysvaikeuksia. Ks. tarkemmin pakkausselosteesta. Tiineys ja laktaatio:
Frontline vet sumute: valmistetta ei saa käyttää
tiineyden ja laktaation aikana. Frontline vet
paikallisvaleluliuos: Voidaan käyttää tiineyden
ja laktaation aikana. Pakkaukset: Frontline vet
paikallisvaleluliuos: 4 x 0,5 ml, 4 x 0,67 ml, 4 x
1,34 ml ja 4 x 2,68 ml, sumute: 100 ml ja 250
ml. Myyntiluvan haltija: Boehringer Ingelheim
Animal Health, Tanska. Markkinoija: Vetcare
Finland Oy, vetcare.fi. TUTUSTU HUOLELLISESTI
PAKKAUSSELOSTEESEEN ENNEN LÄÄKKEEN
KÄYTTÖÄ.

Frontline Comp paikallisvaleluliuos
Vaikuttavat aineet: Fiproniili ja (S)-metopreeni.
Kohde-eläinlajit: Kissa, koira ja fretti. Käyttöaiheet: Kissa: Kirpputartuntojen tai samanaikaisten
kirppu-, puutiais- ja / tai väivetartuntojen hoitoon.
Kirppujen häätöön. Insektisidinen vaikutus uusia
kirpputartuntoja (aikuismuodot) vastaan kestää 4
viikkoa. Ehkäisee kirppujen lisääntymistä estämällä munien kehittymistä (ovisidinen vaikutus) sekä
toukkien ja koteloiden kehittymistä jo munituista
munista (larvisidinen vaikutus) 6 viikon ajan annostuksesta. Puutiaisten häätöön. Valmisteen akarisidinen vaikutus puutiaisia vastaan kestää 2 viikkoa
(kokeellisten tutkimusten perusteella). Väiveiden
häätöön. Koira: Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puutiais- ja / tai väivetartuntojen hoitoon. Kirppujen häätöön. Insektisidinen vaikutus uusia kirpputartuntoja (aikuismuodot) vastaan kestää 8 viikkoa. Ehkäisee kirppujen lisääntymistä estämällä munien kehittymistä
(ovisidinen vaikutus) sekä toukkien ja koteloiden
kehittymistä jo munituista munista (larvisidinen
vaikutus) 8 viikon ajan annostuksesta. Puutiaisten
häätöön. Valmisteen akarisidinen vaikutus puutiaisia vastaan kestää 4 viikkoa (kokeellisten tutkimusten perusteella). Väiveiden häätöön. Fretti:
Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu- ja
puutiaistartuntojen hoito ja häätö. Vasta-aiheet:
Ei saa käyttää alle 8 viikkoisille ja / tai alle 1 kg painaville kissoille. Ei saa käyttää alle 8-viikkoisille ja /
tai alle 2 kg painaville koirille. Ei saa käyttää sairaille
tai sairaudesta toipuville eläimille. Ei saa käyttää
kaneille, koska haittavaikutuksia, joihin liittyy jopa
kuolleisuutta, voi esiintyä. Koirien valmistetta ei
saa käyttää kissoille. Erityisvaroitukset: Eläintä ei
saa kylvettää/kastella 48 tuntiin annoksen jälkeen,
ks. tarkemmat ohjeet pakkausselosteesta. Haittavaikutukset: Ovat hyvin harvinaisia. Antokohdan paikallisia ohimeneviä ihoreaktioita (hilseily,
värjääntymistä, paikallista karvanlähtöä, kutinaa ja
punoitusta) sekä yleistä kutinaa on esiintynyt käytön jälkeen. Runsasta syljeneritystä, ohimeneviä
hermostollisia oireita (tuntoherkkyyttä, masennusta) tai oksentelua tai hengitystieoireita on myös
esiintynyt käytön jälkeen. Älä yliannostele. Pakkaukset: Kissa: 3 x 0,5 ml. Koira: 3 x 0,67 ml, 3 x 1,34 ml,
3 x 2,68 ml ja 3 x 4,02 ml. Myyntiluvan haltija:
BoehringerIngelheimAnimalHealth,Tanska.Markkinoija: Vetcare Finland Oy, Helsinki, vetcare.fi.
TUTUSTU HUOLELLISESTI PAKKAUSSELOSTEESEEN ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ.

