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ФIПРОН 100 спот-он розчин для собак
(розчин для зовнiшнього застосування, точкового нанесеннri)

листiвка-вкладка

опис
Прозорий розчин жовтого або жовто-зелеЕого кольору.
Склад
1 мл препарату мiстить дiючу речовину:
фiпронiл - 100 мг
,Щопомiжнi речовини: полiсорбат 80, повiдон К-16,5, бутилгiдроксианiзол,

бутилгiдрокситолуол, етанол 96 Уо, моноетиловиЙ ефiр диетиленглiколя.
Фармакологiчнi властивостi
ATCvet QP53, екmопаразumuцuDu, iнсекmацudu i репеленmu (QР53ДХ15, фiпронiп)
Фармакологiчнi властивостi препарату зумовленi властивостями дiючоi речовини.

Фiпронiл, що належить до групи фенiлпiразолу, характеризуеться вираженою контактною
iHceKTo- акарицидною дiею проти блiх (Cteпocephalides spp.), паразитоформних клiщiв
(Rhipicephalus spp., Dеrmасепtоr spp., Ixodes spp.) i волосоiдiв (Trichodectes сапis) у собак.
Механiзм дii фiпронiлу полягае в блокуваннi ГАМК-залежних рецепторiв ектопаразитiв, в
порушеннi передачi нервових iмпульсiв, що призводить до паралiчу та загибелi комах та
клiщiв.

Препарат впродовж доби piBHoMipHo поширюеться по всiй поверхнi шкiрно-волосяного
покриву, накопичуеться у сальних залозах та епiдермiсi, i виявляе тривалу захисну дiю
проти ектопаразитiв. Фiпронiл за ступенем дiТ на органiзм ссавцiв належить до помiрно
безпечних речовин i у рекомендованих дозах не виявляе мiсцево-подразнюючоi,
резорбтивно-токсичноТ, мутагенноТ, тератогенноТ i сенсибiлiзуючоТ дiТ.

Залежно вiд рiвня зараженостi тривалiсть захисту тварин вiд блiх складае 2 мiсяцi, вiд
клiщiв-до 1мiсяця.

Застосування
Лiкування та профiлактика собак при

паразитиформними клiщами (Rhipicephalus spp.,
(Trichodectes сапis).

,Щозування
Препарат наносять на с)ху неушкоджену шкiру, одна туба на одну тварину (туба з

вiдпорiдним BMicToM до вiдповiдноi маси тiла тварин):

собака, моса miла .п оз а по епао аmv/mв ао uну д оз а d iюч o'i р ечо в uн u/mв а р uнч
2-10 кг 0.67 мл (1 тчба S) 61 мг
10-20 кг 1,34 мл (1 туба М) 134 мг
20-40 кг 2,68 мл (1 туба L) 2б8 мг

Понад 40 кг 4,02 мл (1 туба XL) 402 мг

Понад 60 кг 4,02 мл (1 туба XL) + 1 туба з
вiдповiдною меншою дозою

Перед обробкою вiдламати BepxiBKy туби, розгорнути шерсть в дiлянцi спини мiж
лопатками i, натискаючи на тубу, повнiстю видавити if BMicT на шкiру в однiй або декiлькох
точках.

Залежно вiд рiвня зараженостi тривалiсть захисту тварин вiд блiх складае 2 мiсяцi, вiд
клiщiв-до 1мiсяця.

При неблагополучнiй епiзоотичнiй ситуацii повторнi обробки тварин проводять з
iнтервалом щонайменше 1 мiсяць. У iнших випадках препарат застосовують з iнтервалом 2-
3 мiсяцi.
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Пiдвищена чутливiсть до компонентiв препарату. Не застосовувати тваринам хворим
на iнфекцiйнi захворювання та тваринам, що одужують. Не застосЬвувати цуценятам
МолоДшим 8- тижневого BiKy таlабо масою тiла до 2 кг. Не застосовувати для KoTiB та кролiв.

Застереження
побiчна diя
ПобiчноТ дiТ та ускладнень при застосуваннi препарату, як правило, не спостерiгають. У

випадку злизуванЕя твариною препарату можливi TaKi симптоми як гiперсалiвацiя,
блювання, пiдвищена чутливiсть, млявiсть, що проходять через 24 години. У мiсцi нанесення
препарату можуть виникати знебарвлення та випадiння шерстi, подразнення та свербiж
шкiри.

Осо блuвi засmереJtсення прu вuкорuсmаннi
Запобiгати злизуванню препарату тваринами протягом декiлькох годин пiсля

нанесення.
Не застосовувати препарат перорально або парентерально.
Уникати потрапляння препарату в очi, нiздрi та cTaTeBi органи. Не наносити препарат

на ураженi дiлянки шкiри.
Не купати тварин 2 доби пiсля обробки, а потiм не частiше, нiж один раз на тиждень.
Обробляють препаратом ycix тварин (собак), якi утримуються в одному примiщеннi.

Ектопаразити, якi потрапляють на тiло обробленоi тварини, гинуть протягом 24-48 годин
пiсля застосування пр епарату.

.Щля запобiгання реiнвазiТ ектопаразитами необхiдно регулярно чистити пiдстилки та
обробляти ix дозволеними до використання iнсектицидними препаратами.

.Що роботи з препаратом не допускають людей з пiдвищеною чутливiстю до фiпронiлу.
При потрапляннi препарату в очi, на шкiру або слизовi оболонки можливе виникнення

незначного подразнення. При проведеннi манiпуляцiй з препаратом рекомендують
користуватися гумовими рукавицями, особливо, при саднах на шкiрi або iнших ушкодженнях
шкiри Еа руках. При випадковому потрапляннi препарату в очi, на шкiру або слизовi
оболонки його вiдразу змивають проточЕою водою. Пiд час обробки заборонено палити, пити
та Вживати iky. Пiсля обробки тварин препаратом руки ретельно миють теплою водою з
милом.

Не гладити тварин та не допускати контакту дiтей з тваринами пiсля обробки
препаратом до повного висихання шерстi.

Вuкорuсmання пid час BazimHocmi, лакmацit, несучосmi
Без обмежень.
П epioD вuвеDення (Kad енцii)
Щля непродуктивних тварин не визначаеться.
Форма виIIуску
Прозорi полiетиленовi туби по 0,67 мл (туба S), 1,34 мл (туба М), 2,68 мл (туба L),4,02

МЛ (тУба XL). Туби з препаратом запакованi у герметично закритi пакети з ламiнованоi
аЛюмiнiевоi фольги по 1 тубi у пакетi, Пакети з тубами помiщенi у KapToHHi коробки по 3 або
25 туб у кожнiй коробцi.

Зберiгання
Сухе темне, недоступне для дiтей мiсце, за температури вiд 5 до 25"С.
TepMiH придатностi
2 роки. Препарат однiеi туби розрахований на одне застосування.

!ля засmосування у веmерuпарнiй меdацuнi!

Власник ресстрацiйного посвiдчення та виробник готового продукry
Бiовета, а.с. (Чехiя)
Коменскеrо 2l2
68З 2З Iвановiце на Гане

Bioveta, a.s. (Czech Republic)
Komenskeho 2I2
68з 2з Ivanovice na Hane
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