Prospect

FIPRODOG

134 mg soluţie spot-on pentru câini de talie medie 10-20kg
Împotriva purecilor şi căpuşelor
Fiecare pipetă de 1,34 ml conţine
Substanţă activă:
Fipronil

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă după EXP.
134,00 mg

Excipienţi
Butilhidroxianisol (E320)
0,268 mg
Butilhidroxitoluen (E 321)
0,134 mg
Soluţie limpede, incoloră sau ușor gălbuie.
INDICAŢII
Pentru tratamentul împotriva infestărilor cu pureci (Ctenocephalides spp.) la câini.
Eficacitatea insecticidă împotriva unei noi infestări cu pureci persistă până la 6 săptămâni.
Acest produs poate fi utilizat ca parte a strategiei de tratament în controlul dermatitei alergice
cauzate de pureci (DAP), în condiţiile în care aceasta a fost diagnosticată anterior de către un
medic veterinar.
Deși acest produs nu prezintă în mod susţinut o activitate acaricidă imediată (câţiva căpușe pot
fi prezenţi după 48 ore), acesta are o activitate acaricidă persistentă timp de până la 4 săptămâni
pentru Dermacentor variabilis și de până la 3 săptămâni pentru Rhipicephalus sanguineus.
CONTRAINDICAŢII
A nu se utiliza la animale bolnave (boală sistemică, febră, etc.) sau convalescente.
A nu se utiliza la iepuri întrucât pot apărea reacţii adverse la medicament sau chiar deces.
Acest produs medicinal veterinar a fost conceput special pentru câini. A nu se utiliza la pisici
întrucât se poate ajunge la supradozare.
A nu se utiliza la animale cu hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
REACŢII ADVERSE
Daca animalul linge zona aplicării, poate fi observată o scurtă perioadă de hipersalivaţie, în
principal datorită naturii solventului.
Printre efectele adverse extrem de rare, raportate după folosirea produsului, se numără reacţii cutanate
trecătoare la locul aplicării (descuamare, alopecie locală, prurit, eritem) și prurit generalizat sau alopecie.
În mod excepţional, au fost raportate dupa aplicare hipersalivaţie, semne neurologice reversibile
(hiperestezie, depresie, simptome nervoase), vomă sau semne respiratorii.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm
informaţi medicul veterinar.
POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE
ADMINISTRARE
Metoda de aplicare și posologie:
Numai prin aplicare topică pe piele.
1 pipetă de 1,34 ml este suficientă pentru tratmentul unui câine cu greutatea corporală cuprinsă
între 10 kg și 20 kg, corespunzând unei doze minime recomandate de 6,7 mg fipronil/kg de greutate
corporală.
Intervalul de timp minim între două tratamente nu trebuie să fie mai scurt de 4 săptămâni.
RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Deconectaţi unul dintre blistere din cardul cu blistere. Aceasta va ajuta la evitarea deschiderii
accidentale a pachetului adiacent din blister, protejând pipetele nedeschise împotriva expunerii la
umezeală. Deschideţi blisterul cu ajutorul unui foarfece. Pentru a evita deteriorarea pipetei, tăiaţi
de-a lungul liniei marcate cu pictopgrama care reprezintă un foarfece. Detașaţi cu grijă folia de la
capătul tăiat și scoateţi pipeta.
Ţineţi pipeta în poiţie verticală. Loviţi-o ușor pentru a vă asigura că întregul conţinut de lichid se
află în corpul principal al pipetei. Îndoiţi către înapoi banda de la marginea de sus. Apoi, pipeta
poate fi pusă deoparte, dacă este necesar. Pentru a deschide pipeta, rupeţi vârful pipetei de-a
lungul liniei punctate.
La nivelul umerilor, daţi la o parte blana dintre omoplaţi până când pielea devine vizibilă. Puneţi
vârful pipetei pe piele și strângeţi pipeta de câteva ori, golind în totatalitate conţinutul acesteia
direct pe piele, unde soluţia trebuie să formeze o singură pată.
Aplicarea soluţiei în apropierea bazei capului reduce la minimum posibilitatea ca animalul să lingă
soluţia. După aplicare, trebuie să aveţi grijă ca animalele să nu își lingă reciproc soluţia.
Trebuie să aveţi grijă să evitaţi udarea excesivă cu produs a blănii, aceasta cauzând un aspect
lipicios al blănii animalului în zona tratată.
Dacă, totuși, acesta apare, va dispărea în decurs de 24 de ore după aplicare.
În vederea tratamentului și controlului alergiei la pureci, se recomandă ca pacienţii alergici și toţi
ceilalţi câini și celelalte pisici din gospodărie să fie trataţi la intervale de o lună.
TIMP DE AȘTEPTARE Nu este cazul
PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de păstrare. A se păstra în ambalajul
original.
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ATENŢIONĂRI SPECIALE
Produsul medicinal veterinar nu previne infestarea animalului cu căpușe.
Căpușele mor, de obicei, în decurs de 48 ore de la infestare, însă căpușele atașate (atât cele vii cât
și cele moarte) pot fi văzute la acest moment. Unele din acestea pot conţine sânge ingerat.
În mod normal, moartea căpușelor survine înainte ca acestea să se umple complet cu sânge așa
că riscul de transmitere a bolilor infecţioase de către căpușe este minim, fără a fi complet exclus.
În general, căpușele moarte cad imediat de pe animal; căpușele rămase pot fi îndepărtate prin
tragere ușoară.
Pentru controlul optim al problemei puricilor în gospodăriile cu mai multe animale, toţi câinii și
toate pisicile trebuie trataţi cu un insecticid autorizat.
Purecii proveniţi de la animale infestează adeseori coșurile și așternutul animalelor precum și
zonele de odihnă obișnuite ale acestora cum sunt covoarele și obiectele moi din cameră; în caz de
infestare masivă, la începutul aplicării măsurilor de control, acestea trebuie tratate cu un insecticid
adecvat și aspirate cu regularitate.
S-a constatat că șamponarea cu un șampon medical, urmat de clătire atentă, cu 1 până la 2 ore
înainte de aplicarea tratamentului și îmbăierea o dată pe săptămână pe o perioadă de 6 săptămâni,
nu afectează eficacitatea acestui produs medicinal veterinar împotriva purecilor. Trebuie evitate
îmbăierea și udarea intensă a blănii în primele 2 zile după administrarea produsului medicinal
veterinar.
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de aplicarea tratamentului.
Acest produs medicinal veterinar nu trebuie utilizat la câini cu greutate corporală mai mică de
10 kg.
Este important să vă asiguraţi că produsul este aplicat într-o zonă pe care animalul nu o poate
linge. Nu permiteţi animalelor care au fost tratate recent să se lingă reciproc.
A se evita contactul produsului cu ochii animalului. În cazul în care produsul medicinal veterinar
intră în contact cu ochii, imediat clătiţi bine cu apă.
Nu aplicaţi produsul medicinal veterinar pe răni sau leziuni ale pielii.
Se mai pot atasa capuse. Din acest motiv, transmiterea bolilor infecţioase nu poate fi complet
exclusă dacă condiţiile sunt nefavorabile.
Nu au fost efectuate studii specifice privind siguranţa produsului în cazul administrări repetate
sau a supradozajului, datorită profilului de siguranţă cunoscut al substanţei active și excipienţilor.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar:
Acest produs medicinal veterinar poate cauza iritaţia mucoaselor și ochilor. Prin urmare, evitaţi
intrarea produsului în contact cu mucoasele și ochii.
În cazul în care produsul medicinal veterinar intră în contact cu ochii, imediat clătiţi bine cu apă.
Dacă iritaţia oculară persistă, solicitaţi imediat asistenţă medicală și arătaţi medicului prospectul
sau eticheta produsului.
Evitaţi contactul cu pielea. În cazul în care produsul intră în contact cu pielea, spălaţi bine zona cu
apă și săpun. Spălaţi-vă pe mâini după utilizare.
Nu mâncaţi, nu beţi și nu fumaţi în timpul aplicării.
Animalele sau operatorii cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau una din componentele
acestuia trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.
Animalele tratate nu trebuie manevrate cu mâna decât după ce locul de aplicare s-a uscat iar
copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu animalele tratate decât după ce locul de aplicare s-a uscat.
De aceea, se recomandă ca tratarea animalelor să nu se facă ziua ci seara devreme. În plus,
animalele recent tratate nu trebuie lăsate să doarmă cu stăpânii acestora, în special cu copiii.
Alte precauţii Câinii nu trebuie lăsaţi să înnoate în ape timp de 2 zile după aplicare.
Utilizare în perioada de gestaţie sau lactaţie
Studiile de laborator asupra fipronil nu au arătat nici un efect teratogenic sau embriotoxic. Nu
au fost efectuate studii la căţele gestante sau care alăptează, folosind acest produs medicinal
veterinar. Prin urmare, utilizarea acestuia în cursul sarcinii și alăptării trebuie să se facă numai
după o analiză risc-beneficiu pertinentă, făcută de medicul veterinar care tratează animalul.
Toxicitatea produsului medicinal veterinar administrat pe piele este foarte mică. Totuși, riscul de
apariţie a reacţiilor adverse poate crește în caz de supradozaj, așa că animalele trebuie întotdeauna
tratate folosind o pipetă de dimensiune corectă, conform greutăţii corporale.
PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR
Orice produs neutilizat sau deșeu trebuie eliminat în conformitate cu cerinţele locale. Fipronil
poate fi nociv pentru organismele acvatice. Nu contaminaţi lacurile, apele curgătoare sau canalele
cu produsul sau cu containerul golit.
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