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FIPRONIL tartalmú spot-on
KUTYÁKNAK és MACSKÁKNAK

BOLHA ÉS KULANCS 
FERTŐZÉSEK KEZELÉSÉRE.
NE OSZTOZZON KEDVENCÉN!



A BOLHA kifejezetten kellemetlenné teheti kedvencünk életét: 
nyugtalanítja, megzavarja pihenését és számos bőrproblémát 
okozhat. Ugyanakkor a galandférgek köztigazdája is.

Ezt a problémát teszi könnyen kezelhetővé a 
PestoGon    alkalmazása.

A KULLANCS is sok problémát tud okozni, mivel a kutyák, macs-
kák vérével táplálkozik. Nem csak azért fontos a megelőző keze-
lés, mert sokszor nehéz eltávolítani (beleszakadhat a feje, mely 
gyulladást okozhat), hanem mert olyan betegségeket is terjeszt, 
mely az emberre és kedvencünkre egyaránt veszélyes lehet.

A PestoGon   a Norbrook   legújabb fejlesztése 
kedvenceink részére.
A kezelés után a bolhák 24 órán belül elpusztulnak, és a 
visszafertőződéstől 8 hétig védik kutyánkat, 5 hétig macskánkat.

A PestiGon   macskáknak és a kutyáknak méretük szerint 
különböző kiszerelésben kerül forgalomba a legkisebbtől a 
legnagyobbig. Fipronil hatóanyagot tartalmaz, mely hosszú évek 
óta megbízhatóan működik az állatgyógyászati készítményekben, 
mint külsőparazita-irtó.
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A kifejlett bolhák a ciklus 5%-át teszik ki. Ráugorva kedvencünkre vért 
szívnak. Életük nagy részét legszívesebben a gazdaállaton töltik,
a petéket is a szőrzetére rakják.

A kullancs egész életciklusa a köztigazdákhoz kötődik. A mintegy 18 000 pete 
egyikéből kikelő lárvának 6 lába van, a gazdaállathoz  kapcsolódva megkezdi a 
táplálkozást. Ha jóllakott, nimfává alakul, amelynek már nyolc lába van, és egy 
másik gazdaállatra csimpaszkodva folytatja a vérszívást. Lepottyanva kifejlett 
kullanccsá alakul, megkeresi a következő állatot, párosodik és 
kezdődik elölről a körforgás.

A kullancs nemcsak az emlősállatok vérét, de a madarakét, hüllőkét és a 
kétéltűekét is szívhatja. A kutya, a macska, de akár Ön is lehet a köztigazdája.

A peték a ciklus 50%-át teszik ki. A kedvencünkről a lakásban szanaszéjjel 
potyognak. Egyetlen nősténybolha naponta 15-20 petét rak, 
amelyből 2-14 nap alatt kelnek ki a lárvák. 

A lárvák a ciklus 30%-át teszik ki. Szerves anyagokkal (pl. bolhapiszokkal, 
elhalt bőrhámsejtekkel) táplálkoznak. Kerülik a fényt, sötét zugokba 
húzódnak. A lárva bebábozódva kokonná alakul.

A báb a ciklus 15%-át teszi ki. Ez a nyugalmi fázis akár egy évig is letarthat. 
Akkor válik aktívvá, ha a környezet változik: mozgás / rezgés és a 
megfelelő hőmérséklet kelti életre. Kikel a kifejlett bolha, 
és kezdődik elölről a körforgás.

A BOLHA fejlődési ciklusa

A KULLANCS fejlődési ciklusa

A bolha és a kullancs egész évben gondot tud okozni, 
így fontos, hogy szigorú rendszerességgel kezeljünk, 
megelőzendő a problémákat.
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Miért a PestiGont  ajánljuk kedvencének?

Bolhafertőzés esetén azonnali a hatás, 
a kullancsok kapcsolódásást 24-48 órán belül 
megszűnteti.

PestiGon® a bolhák ellen a kutyáknál 8 hétig, a 
macskáknál 5 hétig hatékony. A kullancsok ellen 
kutyákat 4 hétig, a macskákat 2-3 hétig védi. 
Tehát megelőzésként elegendő havonta egyszer 
kezelni állatunkat.

PestiGon® a Norbrook® Laboratories terméke – mely több, 
mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik az állategészségügy 
területén. Termékei széles körben ismertek, sikeresek, 
így biztos lehet, hogy ez a termék is megbízható 
és kiváló minőségű.

AZONNALI HATÁS

HOSSZÚ IDEIG HATÉKONY

MEGBÍZHATÓ FORRÁSBÓLMEGBÍZHATÓ FORRÁSBÓL



PestiGon® biztonságosan használható a 
macskák és a különféle méretű kutyák 
kezelésére, hogy mentesítsük őket a bolha- és 
kullancsproblémától. 

Adagolási útmutató

SZÉLES KÖRBEN HASZNÁLHATÓ

PestiGon® 0.5ml

PestiGon® 0.67ml 

PestiGon® 1.34ml 

PestiGon® 2.68ml 

PestiGon® 4.02ml 

Macskáknak 1 kg felett

Kutyáknak 2-10 kg között

Kutyáknak 11-20 kg között

Kutyáknak 20-40 kg között

Kutyáknak 40-60 kg között
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Hogyan használja a PestiGon®-t?
Tartsa a pipettát függőlegesen a keskenyebb végével 
felfelé. Ezzel biztosítja, hogy a tartalma az alsó, 
szélesebb részben maradjon. 
A perforáció mentén hajtsa vissza a pipetta 
letörhető végét. 
Kutyáknál a gerinc vonalában a lapockák között, 
macskáknál feljebb, a két fül között, alatt (a tarkónál) 
húzzuk gondosan szét a szőrt, hogy a bőr láthatóvá 
váljék. 
Helyezze a pipetta nyitott hegyét ide, és csöpögtesse az 
összes folyadékot közvetlenül a bőrre.

Fontos fi gyelmeztetés!
Kedvence se saját magának, se a többi állat egymásnak ne tudja lenyalni 
a frissen felvitt anyagot.
Alkalmazása előtt és után 48 órával ne fürdesse meg, ne engedje vízben 
úszni, megázni kedvencét.
A rácsöpögtetés után 48 órával már „vízálló”, a vízzel történő érintkezés 
(pl. úszás) nem rövidíti meg a készítmény hatásidejét.
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To remove from sachet
please use scissors or:
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Vegye ki a tasakból a 
pipettát (vágja fel ollóval):
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Csak a kifejlett bolhák élnek a kutyán és a 
macskán, ez a populációnak (tojás, lárva, 
báb) csupán 5%-a. Ezért fontos, hogy ne 
csak az állatunkon irtsuk a bolhát, hanem 
a környezetében is (fekhelyén, szőnyegen, 
bútorok kárpitján stb.). 

Rendszeresen, alaposan porszívózzunk ki 
(utána kiürítve a porzsákot). Takarítás után 
használhatunk spray vagy porozó alapú 
készítményt a környezet mentesítésére (pl. 
Piretrin Extra). Így biztosíthatjuk a teljes 
védelmet a bolhák kellemetlenkedéseivel 
szemben.

További információért forduljon a forgalmazóhoz, vagy állatorvosához.
Terápiás javallatok célállat fajonként:
Bolhák (Ctenocephalides felis) okozta fertőzések gyógykezelésére. A készítmény
azonnali rovarölő hatást gyakorol, és fenntartja a folyamatos rovarölő képességet a 
kifejlett bolhák okozta új fertőzésekkel szemben, legfeljebb 8 héten keresztül.
A készítmény legfeljebb 2 hétig tartó folyamatos acaricid hatással rendelkezik Ixodes 
ricinus-szal szemben, legfeljebb 3 hétig tartó akaricid hatással Rhipicephalus 
sanguineus-szal szemben és legfeljebb 4 hétig tartó akaricid hatással Dermacentor 
reticulates-szal szemben. Ha a készítmény alkalmazásakor fennáll e kullancsfajokkal 
való fertőzöttség, a megtelepedett kullancsok nem feltétlenül pusztulnak el 48 órán 
belül, ez az időszak egy hétre is kitolódhat.
A készítmény alkalmazható a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás (Flea Allergy 
Dermatitis, FAD) gyógykezelési stratégiájának részeként, amennyiben a diagnózist az 
állatorvos megerősítette.

Forgalmazza:
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
1194 Budapest Hofherr A. u. 38-40.
Tel.: 1/348-3000,  30/377-3459,  30/994-5927
Fax.: 1/ 348-3001
www.alpha-vet.hu    vevoszolgalat@alpha-vet.hu
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