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ФIПРОН 50 спот-он розчин для KoTiB
(розчин для зовнiшнього застосування, точкового нанесення)

листiвка-вкладка

Опис
Прозорий розчин жовтого або жовто-зеленOго кольору,
Склад
0,5 мл препарату мiстить лiючу речовину:
фiпронiл - 50 мг
!опомiжнiречовини:полiсорбат В0,
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бутилгiдрокситолуол, етанол 9 б о/о, моноетиловий ефiр диетиленглiколя.
бутилгiдроксианiзол,

Фармакологiчнi властивостi
АТСvеt QP53, екmопараlumuцudu, iнсекmацudч i репеленллtи (Qр53дх15, фiпронiл)
Фармакологiчнi властивостi препарату зумовленi властивостями дiючоi речовини. Фiпронiл,

що нzlJIежить до групи фенiлпiразолу, характеризуеться вираженою контактЕою iHcekTo-
акарицидною дiею проти блiх (Cteпocephalides Spp,), паразитоформних клiщiв (Rhipicephalus spp,,
Dеrmасепtоr Spp,, Ixodes spp.) i вошей (Felicola subrostratus) у KoTiB, Механiзм дii фiпронiлу подягае
в блокуваннi ГАМК_залежних рецепторiв ектопаразитiв, у порушеннi передачi 

".p"ou"r, 
iмгryльсiв,

що призводить до паралiчу та загибелi комах та клiщiв.
Препарат упродовж лоби piBHoMipHo поширюсться по всiй поверхнi шкiрно-волосяного

покриву' накопичу€ться У сальних залозаХ та епiлермiсi, i виявляе тривалу захисЕУ дiю проти
ектопаразитiв, Фiпронiл за ступенем дii на органiзм соавцiв належить до помiрно безпечних
речовин i у рекомендованих дозах не виявляе мiсцево-подразнюючоТ, резорбтивно-токсичноI,
мутагенноi, т9ратогенноТ i сенсибiлiзуючоi лii.

пiсля застосування однiеi дози препарату тривалiсть захисту тварин вiд блiх складае 5 тижнiв,
вiд клiщiв - 3-4 тижнi.

Застосувапня
ЛiкраннЯ та профiлактика KoTiB прИ ураженнi блохамИ (Cteпocephalides felis),

паразитоформними клiщами (Ixodes spp,, Rhipicephalus spp,) тавошами (Felicola subiostratus).
{озування
препарат наносять на суху неушкоджену шкiру з розрахунку 1 туба (одна лоза) препарату на

1 тварину.
Перед обробкою вiдламати BepxiBKy туби, розгорнути шерсть у лiлянцi мiж лопатками i,

натискаючи на тубу, повнiстю видавити if BMicT на шкiру в однiй або декiлькох точках.
пiсля застосування однiет дози препарату тривалiсть захисту тварин вiд блiх складас 5 тижнiво

вiд клiщiв - до З-4 тижнi.
При лiкуВаннi алергiчного дерматиту, викликаного блохами Cteпocephalides felis, обробку

тварин проводять з iнтервалом 4 тижнi,
Протипоказання
Пiдвищена чутливiсть до компонентiв препарату, Не застосовувати тваринсlN,{, хворим на

iнфекцiйнi захворювання, та тваринам. що одужують! Не заатосовувати кошенятам, молодшим 8-
тижневого BiKy таlабо масою тiла до l кг! Не застосовувати для кролiв!

Застереження
побiчна diя
Побiчноi дii та ускладнень при заатосуваннi препарату, як правило, не спостерiгаrоть, У

випадкУ злизуванНя тваринОю препаРату можливi TaKi симптоми як гiперсалiвацiя, блювання,
пiдвищена чутливiсть, млявiсть, що проходять через 24 години. У мiсцi нанесення препарату
можутЬ винитiати знебарвлення та випадiння шерстi, подразнення та свербiж шкiри.

Особлuвi засmереэtсення прu вuкорuсmаннi
запобiгати злизуванню препарату тваринами протягом декiлькох годин пiсля нЕlнесення.
Не застосовувати препарат перорально або парентерiLтьно.
уникати потрапляння препарату в очi, нiзлрi та cTaTeBi органи!
Не наносити препарат на ypФKeнi дiлянки шкiри,

l

повtдон л-lб,5,



продовження додатку 2
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Не купатИ твариН 2 доби шiсля обробки, а потiм не частiше, нiж один раз на тиждень.
Обробляють препаратом ycix тварин (KoTiB), якi утримуються в ,одному примiщеннi.

Ектошаразити, якi потраплJIють на тiло обробленоТ тварипи, гинуть протягоМ 24-48 годин пiсля
застосуваIIня препарату.

для запобiгання реiнвазii ектопаразитами необхiдно регулярЕо чистити пiдстилки та
обробляти iх дозволеними до використання iнсектицидними препаратаNIи,

,Що роботи з препаратом не допускають людей з пiдвищеною чутливiстю до фiпронiлу.при потрашляннi препарату в очi, на шкiру або слизовi оболонки можливе виникнення
незначного подразнення, При проведеннi манiпулячiй з препаратом рекомендують користуватися
гумовимИ рукавицяМи, особлиВо, при саднах на шкiрi або iнших ушкодженнях шкiри на руках. При
випадковому IIотрапляннi препарату в очi, на шкiру або слизовi оболонки його Йдразу.*"u*ru
проточною водою. Пiд час обробки заборонено палити, пити та вживати rжу. 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
IIовного висихання шерстi.

Вuкорuсmання пid час BazimHocmi, лакmацii, несучосmi
Без обмежень.
П epi о d в uв е d, ення (каd е нцii)
Щля непродуктивних тварин не визначаеться.
Форма виrryску
Прозорi полiетилеНовi тубИ по 0,5 мл. ТубИ з препараТом запаковапi у герметично закритi

пакети з ламiнованоi алюмiнiевоI фольги по 1 тубi у пакетi, Пакети з тубаlr,rи помiщенi у KapToHHi
коробки по 3 або 25 туб у кожнiй коробrri,

Зберiгання
Сlте темне, недостУIIне длЯ дiтей мiсце, за температури вiд 5 до 25оС.
TepMiH придатностi
2 роки. Препарат однiеi туби розрахований на одне застосування.

fля з ас mо су в ання у в е mер uнар нiй,шеd uцанi !

Власrrик реестрацiйного посвiдчення
Бiовета, а.с. (Чехiя)
Коменскего 2|2
68З 23Iвановiце на Гане
Виробник готового продукту
Бiовета, а.с, (Чехiя)
Коменскего 212
68З 2з Iвановiце на Гане

Bioveta, a.s, (Czech Republic)
Komenskeho 21,2

68З 2З Ivanovice na Hane

Bioveta, a,s. (Czeoh Republic)
Komenskeho 2l2
68З 2з Ivanovice na Напе
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