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Фронтлайн комбо® спон он для котів
(розчин для зовнішнього застосування)
листівка–вкладка
Опис
Прозорий розчин жовтого кольору.
Склад
100 мл препарату містить діючі речовини:
фіпроніл - 10 г;
S-метопрен - 12 г.
Допоміжні речовини: бутилгідроксіанізол, бутилгідроксітолуол, етанол, полісорбат 80,
полівідон, діетиленгліколь моноетилефір.
Фармакологічні властивості
ATC vet QP53A, ектопаразитарні ветеринарні препарати для місцевого застосування
Препарат - контактні інсекто-акарицидні краплі для зовнішнього застосування.
Фіпроніл, який входить до складу препарату, похідний фенілпіразолу з інсектицидною і
акарицидною дією. Механізм дії фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів
паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводить до ураження нервової системи
ектопаразитів і їх загибелі. Фіпроніл не впливає на центральну нервову систему теплокровних
тварин.
S-метопрен імітує дію ювенільного гормону і викликає порушення розвитку та смерть бліх на
стадіях яйця і личинки. S-метопрен проникає в оболонку щойно відкладених яєць, а також у
личинки та лялечки і блокує їх розвиток, запобігаючи появі статевозрілих комах.
Після нанесення препарату на шкіру активні компоненти поступово розподіляються по всій
поверхні тіла тварини, кумулюються в епідермісі, волосяних цибулинах і сальних залозах, і
поступово вивільняючись забезпечують тривалий захист тварини від ектопаразитів. Після обробки
котів препаратом, блохи (Ctenocephalides spp) гинуть протягом 24 годин; кліщі (Dermacentor
variabilis, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Haemaphysalis longicornis,
Haemaphysalis flava, Haemaphysalis campanulata) та воші (Felicola subrostratus) протягом 48 годин.
Одноразова обробка тварини забезпечує захист від кліщів та бліх впродовж 4 – 5 тижнів.
Застосування
Профілактика та лікування котів при ураженнях блохами (Ctenocephalides spp.), кліщами
(Ixodes ricinus, Dermatocentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus) та вошами (Felicola subrostratus).
Препарат може використовуватись як один із засобів при лікуванні блошиного алергічного
дерматиту котів.
Дозування
Препарат застосовують зовнішньо шляхом однократного нанесення на суху непошкоджену
шкіру у дозі: одна піпетка 0,5 мл на одну тварину.
Перед обробкою взяти піпетку вертикально, зламати її кінчик, розділити шерсть тварини і
видавити вміст піпетки безпосередньо на шкіру у ділянку шиї перед лопатками.
Обробку тварин проти бліх та кліщів рекомендується проводити 1 раз на 4 тижні.
Одна обробка забезпечує захист котів від бліх – до 5 тижнів, від кліщів – до 3-4 тижнів.
Протипоказання
Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.
Не застосовувати кошенятам віком до 8 тижнів та/або масою тіла до 1 кг.
Не застосовувати для кролів, можлива загибель тварини.
Застереження
Після обробки тварин препаратом не допускати злизування препарату (одягають захисний
комірець, намордник, фіксують щелепи допоміжними засобами).
Не слід купати тварин протягом 48 годин після обробки препаратом, а також наносити
препарат на вологу або пошкоджену шкіру.
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Для досягнення максимального захисту тварин рекомендується періодично чистити і
обробляти дозволеними засобами предмети догляду та місця перебування тварин (підстилки,
килими, м’які меблі тощо).
Форма випуску
Поліетиленові піпетки об’ємом 0,5 мл, розфасовані по 1 або 3 піпетки в блістери, упаковані в
картонні коробки.
Термін придатності
36 місяців
Особливі заходи зберігання
Зберігати препарат в оригінальній упаковці у сухому, захищеному від світла та недоступному
для дітей і тварин місці при температурі від 2 до 30 0С.
Для застосування у ветеринарній медицині!
Власник реєстраційного посвідчення
МЕРІАЛ
29 авеню Тоні Гарнієр - 69007 Ліон
Франція
Виробник готового продукту
МЕРІАЛ
4 шема дю Калке – 31300 Тулуза
Франція
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