Додаток 2
до реєстраційного посвідчення АА-04823-03-13
від 10.10.2013
Фронтлайн® спот он
(розчин для зовнішнього застосування)
листівка–вкладка
Опис
Прозорий розчин для зовнішнього застосування.
Склад
1мл препарату містить діючу речовину:
фіпроніл - 100 мг.
Допоміжні
речовини:
бутилгідроксіанізол,
бутилгідроксітолуол,
діетиленгліколь
моноетилефір, етанол, полісорбат 80, полівідон.
Фармакологічні властивості
ATC vet QP53A, ектопаразитарні ветеринарні препарати для місцевого застосування
(QP53AX53, фіпроніл)
Група: ектопаразитициди, включаючи інсектициди, для зовнішнього застосування.
Фронтлайн® спон он - контактний інсекто-акарицидний препарат для зовнішнього
застосування.
Фіпроніл, який входить до складу препарату, похідний піразолу 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 ссавців.
Після нанесення препарату на шкіру фіпроніл, кумулюючись у волосяних цибулинах і
сальних залозах, поступово виділяється чим забезпечує тривалий захист тварин від ектопаразитів.
Застосування
Профілактика та лікування собак та котів при ураженнях ектопаразитами: кліщами
(Rhipicephalus spp, Dermacentor spp., Ixodes spp.), блохами (Ctenocephalides spp) та вошами.
Дозування
Препарат застосовують собакам та котам шляхом однократного нанесення на суху
непошкоджену шкіру, відповідно до мінімальної рекомендованої дози, яка залежить від маси тіла
тварини.
Дозування:
коти - одна піпетка 0,5 мл;
собаки масою тіла до 10 кг - одна піпетка 0,67 мл;
собаки масою тіла 10-20 кг - одна піпетка 1,34 мл;
собаки масою тіла 20-40 кг - одна піпетка 2,68 мл;
собаки масою тіла 40-60 кг - одна піпетка 4,02 мл.
Одна піпетка розрахована на одну обробку тварини.
При обробці собак масою тіла більше 60 кг використовують комбінацію піпеток різного
об’єму.
Перед обробкою взяти піпетку вертикально, зламати кінчик піпетки, розділити шерсть
тварини і видавити вміст піпетки безпосередньо на шкіру тварини в одне місце: основа шиї в
передній частині лопаток або між лопатками.
Обробку тварин проти бліх та кліщів рекомендується проводити 1 раз на 4 тижні.
Одна обробка забезпечує захист собак від бліх впродовж 3 місяців та від кліщів до 1 місяця;
захист котів від бліх – до 5 тижнів, від кліщів – до 3-4 тижнів.
Протипоказання
Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.
Не застосовувати тваринам при гіперчутливості до компонентів препарату.
Не застосовувати кошенятам та цуценятам віком до 8 тижнів та масою тіла до 1 кг для котів і
2 кг для собак.
Не застосовувати для кролів.
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Продовження додатку 2
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Застереження
Запобігати злизування тваринами препарату після обробки.
Не мити тварин та не купати собак у природних водоймах протягом 48 годин після обробки.
При обробці тварин уникати попадання препарату в очі.
Препарат наноситься лише на шкіру. Не допустимо застосовувати препарат перорально чи
будь-яким іншим способом.
Після обробки препаратом на тілі тварин можуть залишитись поодинокі паразити. Саме через
це не можна повністю виключити можливість передачі інвазійних захворювань при неналежних
умовах утримання.
Обробку тварин проводити на відкритому повітрі або у добре вентильованих приміщеннях.
Після обробки тварин препаратом не допускати злизування препарату (одягають захисний
комірець, намордник, фіксують щелепи допоміжними засобами) та утримувати їх подалі від
відкритого вогню та нагрівальних приладів.
При обробці тварин препаратом користуватися гумовими рукавицями.
Уникати попадання препарату на шкіру або в очі.
При випадковому потраплянні препарату на шкіру або слизові оболонки необхідно відразу
промити їх великою кількістю води.
Після роботи з препаратом необхідно вимити руки з милом.
Забороняється пити, приймати їжу і палити під час роботи з препаратом.
Після обробки тварин не гладити тварин та уникати контакту маленьких дітей з обробленими
тваринами до повного висихання препарату.
Особам, чутливим до діючих речовин препарату, уникати прямого контакту з ним.
Форма випуску
Поліетиленові піпетки об’ємом 0,5 мл; 0,67 мл (S); 1,34 мл (M); 2,68 мл (L) та 4,02 мл (XL),
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

MERIAL
29, avenue Tony Garnier 69007 LYON
FRANCE
MERIAL
4 chemin du Calquet, 31300 TOULOUSE
FRANCE
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