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| Dla psów i kotów

 Jako uzupełnienie profilaktyki 
 przeciwpasożytniczej, zabezpiecza nawet 
 wówczas, gdy zapominamy o regularnej 
 aplikacji kropli

 Naturalna kompozycja olejków, które 
 zniechęcają pasożyty do przebywania 
 w otoczeniu zwierzęcia

 Długotrwałe, równomierne działanie 
 przez 4 miesiące!
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FIPROtec® - 
50 mg roztwór do nakrapiania dla kotów / 
67 mg roztwór do nakrapiania dla małych psów 
/ 134 mg roztwór do nakrapiania dla średnich 
psów / 268 mg roztwór do nakrapiania dla dużych 
psów / 402 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo 
dużych psów / Fiprotec Spray na skórę i sierść 
dla kotów i psów

Jedna pipeta o pojemności 0,50 ml / 0,67 ml / 
1,34 ml / 2,68 ml / 4,02 ml roztworu zawiera: 
Fipronil 50,0 mg / 67,0 mg / 134,0 mg /
268,0 mg / 402,0 mg / Butelka z pompką 
o pojmności 100 ml zawiera roztwór fipronilu 
w stężeniu 2,5 mg/ml.

Wskazania lecznicze: 
SPOT-ON - Do zwalczania i zapobiegania inwazji 
pcheł (Ctenocephalides felis) u psów / kotów. Czas 
trwania ochrony przeciwko inwazjom pcheł u 
psów / kotów wynosi 5 tygodni. Do zwalczania 
inwazji kleszczy (Ixodes ricinus). Kleszcze (Ixodes 
ricinus) na zwierzęciu zostaną zabite w ciągu 
48 godzin. Zastosowanie produktu nie chroni 
przed nową inwazją kleszczy. Produkt zabezpiecza 
przed inwazją nowych kleszczy (Dermacentor 
reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) u psów od 
7 dnia do 28 dnia po aplikacji produktu.

SPRAY - Leczenie i zapobiegnie infestacji pcheł 
(Ctenocephalides spp.) i kleszczy (Ixodes spp., 
w tym Ixodes ricinus) u kotów i psów. Leczenie 
infestacji pasożytów Trichodectes canis u psów 
i Felicola subrostratus u kotów. Skuteczność 
owadobójcza w przypadku nowych infestacji 
dojrzałych form pcheł utrzymuje się do 2 miesięcy 
u kotów i do 3 miesięcy u psów, w zależności od 
warunków środowiskowych. Produkt wykazuje 
skuteczność roztoczobójczą wobec kleszczy, 
utrzymującą się do miesiąca, w zależności od 
warunków środowiskowych. Minimalny odstęp 
między kolejnymi zabiegami wynosi 4 tygodnie. 
Można bezpiecznie leczyć szczenięta i kocięta 
od 2. dnia życia.
Przeciwwskazania: Ze względu na brak dostępnych 
danych produkt (Fiprotec 50 mg) nie powinien być 
stosowany u kotów poniżej 8 tygodnia życia i/lub 
o masie ciała poniżej 1 kg. Ze względu na brak 
dostępnych danych produkt (Fiprotec 67 mg /
134 mg / 268 mg / 402 mg) nie powinien być 
stosowany u psów poniżej 8 tygodnia życia i/lub 
o masie ciała poniżej 2 kg. Nie stosować, 
w przypadku chorób (np. chorób układowych, 
gorączki …) lub u zwierząt w trakcie 
rekonwalescencji. Nie stosować u królików 
z powodu zagrożenia reakcjami niepożądanymi 
a nawet śmiercią. Nie stosować w przypadku 
nadwrażliwości na substancję czynną lub na 
dowolną substancję pomocniczą.

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: 
Beaphar Polska Sp. z o.o. - 84-240 Reda; ul. Ogrodników 2

80772-A

Inne metody walki z pasożytami sprawdź na: www.beaphar.pl

Rejon Północny  695 313 367 Woj. pomorskie, zachodniopomorskie, 
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Rejon Zachodni 695 313 370 Woj. lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, 
łódzkie, opolskie, śląskie

Rejon Wschodni 695 313 364 Woj. podlaskie, mazowieckie, lubelskie, 
świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie
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 Eliminuje kleszcze oraz pchły

 Niweluje możliwość zarażenia chorobami 
 przenoszonymi przez pchły i kleszcze

 Jest łatwa i bezpieczna w stosowaniu

 Jest wodoodporna

 Wykorzystuje skuteczne i sprawdzone 
 substancje czynne

 Innowacja w profilaktyce przeciw pasożytom 
 zewnętrznym

 Skuteczny i naturalny sposób na pozbycie 
 się pasożytów

 Bezpieczny dla ludzi, zwierząt i otoczenia

 Aloes pozytywnie wpływa na wygląd skóry 
 i sierści, ma działanie kojące i nawilżające 

 Działa czysto fizycznie, dzięki czemu pasożyty 
 nie uodparniają się

 Spray doskonale sprawdzi się także 
 w otoczeniu zwierząt

 Bogaty asortyment - precyzyjny dobór dawki 
 w zależności od masy ciała. Konfekcjonowany 
 w 4 dawkach dla psów i dodatkowo dla kota

 Spray - idealne, precyzyjne dawkowanie dla 
 szczeniąt, kociąt i dorosłych zwierząt o niskiej 
 masie ciała; można stosowac od 2. dnia życia 

 Skutecznie chroni nawet najwrażliwsze 
 zwierzęta z alergicznym pchlim zapaleniem 
 skóry

 Skutecznie likwiduje pchły nim zdążą 
 złożyć jaja

 Eliminuje kleszcze nim mogłyby stać się 
 źródłem zakażenia chorobami odkleszczowymi 

PERMECTA
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Preparaty działające 
w oparciu o zjawiska 
fizyczne

Produkty lecznicze 
weterynaryjne
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Produkty lecznicze 
weterynaryjne


