Додаток 2
до реєстраційного посвідчення АА-04610-03-13
від 29.07.2013
Фіпрекс 75 спот-он для собак
(розчин (краплі) для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка
Опис
Розчин від прозорого до світло-коричневого кольору зі специфічним запахом.
Склад
1 мл препарату містять діючу речовину:
фіпроніл – 75 мг.
Допоміжні речовини: бутилгідрокситолуол, бутилгідроксианізол, повідон, ізопропіловий
спирт, моноетиловий ефір диетиленгліколя.
Фармакологічні властивості
АТС-vet класифікаційний код: QP53A, ектопаразитарні ветеринарні препарати для
місцевого застосування (QP53AX15 – фіпроніл)
Фармакологічні властивості препарату зумовлені властивостями діючої речовини. Фіпроніл,
що належить до групи фенілпіразолу, характеризується вираженою контактною інсектоакарицидною дією проти бліх (Ctenocephalides spp.), паразитоформних та коростяних кліщів
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) і волосоїдів (Trichodectes canis) у собак. Механізм
дії фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів ектопаразитів, в порушенні
передачі нервових імпульсів, що призводить до паралічу та загибелі комах та кліщів.
Препарат впродовж доби рівномірно поширюється по всій поверхні шкірно-волосяного
покриву, акумулюючись у сальних залозах та епідермісі, і виявляє тривалу захисну дію щодо
ектопаразитів. Фіпроніл за ступенем дії на організм ссавців належить до помірно безпечних
речовин і у рекомендованих дозах не має місцево-подразнюючої, резорбтивно-токсичної,
мутагенної, тератогенної і сенсибілізуючої дії.
Залежно від рівня зараженості тривалість захисту тварин від бліх складає 2 місяці, від кліщів –
до 1 місяця.
Застосування
Лікування та профілактика собак при ураженні блохами (Ctenocephalides spp.),
паразитоформними та коростяними кліщами (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) і
волосоїдами (Trichodectes canis).
Дозування
Препарат наноситься на шкіру з розрахунку:
Собаки, маса тіла
Доза препарату/тварину
Доза діючої речовини/ тварину
2-10 кг
1 мл (1 туба S)
75 мг
10-20 кг
2 мл (1 туба М)
150 мг
20-40 кг
4 мл (1 туба L)
300 мг
40-55 кг
5,5 мл (1 туба XL)
412,5 мг
Більше 55 кг
8 мл (2 туби L)
600 мг
Перед обробкою відламати верхівку туби, розгорнути шерсть в області спини між лопатками
і, натискаючи на тубу, повністю видавити її вміст на шкіру в одній або декількох точках.
Повторні обробки тварин проводять, враховуючи епідеміологічну ситуацію в регіоні, з
інтервалом щонайменше 1 місяць.
Після обробки препаратом ектопаразити легко видаляються з шерсті тварин.
Для запобігання повторної інвазії ектопаразитами необхідно регулярно чистити підстилки або
обробляти їх дозволеними до використання інсектицидними препаратами.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати тваринам хворим на
інфекційні захворювання та тваринам, що одужують. Не застосовувати для кролів та котів.
Застереження
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Не купати тварин за 2 доби до та 2 доби після обробки препаратом. Наносити препарат в
місця недоступні для злизування. Не наносити препарат на уражені ділянки шкіри. Запобігати
попаданню препарату в очі тварин.
Не допускати до роботи з препаратом людей, чутливих до фіпронілу.
При потраплянні в очі, на шкіру або слизові оболонки викликає незначне подразнення. При
проведенні маніпуляцій з препаратом рекомендується користуватись гумовими рукавицями,
особливо у випадку наявності на руках саден та інших пошкоджень шкіри. При випадковому
потраплянні препарату в очі, на шкіру або слизові оболонки, його терміново необхідно змити
проточною водою. Під час обробки забороняється палити, пити та вживати їжу. Після обробки руки
необхідно ретельно вимити теплою водою з милом.
Не гладити тварин та не допускати контакту дітей з тваринами після обробки препаратом до
повного висихання шерсті.
Форма випуску
Поліетиленові туби ємністю по 1 (туба S), 2 (туба М), 4 (туба L), 5,5 мл (туба XL). Туби з
препаратом запаковані у картонні коробки по 3 туби у кожній коробці.
Зберігання
Сухе темне недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °С.
Термін придатності – 3 роки.
Для застосування у ветеринарній медицині!
Власник реєстраційного посвідчення
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