
Az Ön üzlete:

ALKALMAZÁS MÓDJA: Rácsepegtetés

Alkalmazási útmutató: Tartsuk a tubust a hegyével felfelé, majd 
csavarjuk le a kupakot. A gerinc- vonal mentén, a lapockák között 
hajtsuk szét a szőrt, hogy a bőr láthatóvá váljék. Helyezzük a tubus 
hegyét közvetlenül a bőrre és nyomjuk meg a tubus hasát többször. 
Lehetőleg két helyre és csak oda cseppentsük a készítményt, 
ahonnan azt az állat nem tudja lenyalogatni.  El kell kerülni, hogy 
a készítmény az állat szemébe vagy szájába jusson.

FORGALMAZZA:
 Alpha-Vet Kft.
 1194 Budapest, Hofherr A. u. 38-40.
 Tel.: 1/348-3000
 www.alphaportal.hu
 www.vevoszolgalatbp@alpha-vet.hu

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen rá, hogy Kedvence se saját magának, se a többi állat 
egymásnak ne tudja lenyalni a frissen felvitt anyagot.
Alkalmazása 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.
Nem alkalmazható 8 hetesnél fiatalabb és/vagy 2kg-nál könnyebb 
kutyákon, valmint 8 hetesnél fiatalabb és/vagy 1kg-nál könnyebb 
macskákon. 
A kutyáknak kifejlesztett termékeket nem szabad macskákon, 
a macskáknak kifejlesztett terméket nem szabad nyulakon 
alkalmazni.
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Fiproxil 0.5ml

Fiproxil 0.67ml 

Fiproxil 1.34ml 

Fiproxil 2.68ml 

Fiproxil 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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BOLHA- ÉS
KULLANCSIRTÓ
SPOT-ON KUTYÁKNAK ÉS MACSKÁKNAK

Fipronil 
tartalmú

1 és 3 tubusos kiszerelésben
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MIÉRT A F IPROXIL?
A BOLHA kifejezetten kellemetlenné teheti Kedvencünk életét: 
nyugtalanítja, megzavarja pihenését és számos bőrproblémát 
okozhat. Ugyanakkor a galandférgek köztigazdája is.

A BOLHA FEJLŐDÉSI CIKLUSA
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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.
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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. 
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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.
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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.
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A KULLANCS FEJLŐDÉSI CIKLUSA
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 KULLANCS is sok problémát tud okozni, mivel a kutyák, macskák 
vérével táplálkozik. Nem csak azért fontos a megelőző kezelés, mert 
sokszor nehéz eltávolítani (beleszakadhat a feje, mely gyulladást 
okozhat), hanem mert olyan betegségeket is terjeszt, mely az 
emberre és Kedvencünkre egyaránt veszélyes lehet.

MIÉRT AJÁNLJUK A FIPROXIL-T?
Bolhák (Ctenocephalides spp.) és kullancsok (Rhipicephalus spp., 
Dermacentor spp., lxodes spp.) okozta fertőzés gyógykezelésére és 
megelőzésére. A készítmény alkalmas továbbá Trichodectes canis, 
Heteroduxus spiniger (Európában nem honos), Linognathus setosus 
(tetvek), Cheyletiella spp. (ragadozó atkák), elleni védekezésre 
és bolha okozta allergiás bőrgyulladás (FAD) kezelésére és 
megelőzésére. Segítséget nyújt az (Otodectes cynotis és a 
Sarcoptes scabiei varietas canis) rühatkák által okozott fertőzöttség 
leküzdésében. Hatékony a Lyme betegség vektora az lxodes ricinus 
ellen is.

AZONNALI HATÁS
A Fipropxil spot-onban lévő fipronil 24 órán belül elpusztítja a 
bolhákat és 24-48 órán belül a kullancsokat ezáltal csökkentve a 
fertőző betegségek átvitelének lehetőségét.

SZÉLES KÖRBEN HASZNÁLHATÓ
A Fiproxil biztonságosan használható a macskák és a különböző  
tesméretű kutyák kezelésére, hogy mentesítsük őket a bolha- és 
kullancsproblémától.

HOSSZÚ IDEIG HATÉKONY
A Fiproxil 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.
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A felnőtt állatok 2.4-5.8 mm nagyságúak, nyolc lábuk van, és 
ivarszervük kialakult.1
Peték2
A lárva 1 mm-nél is kisebb, és hat lábbal rendelkezik.3
A nimfák 1-2 mm nagyságúak, már 4 pár lábuk van, ivarszerveik 
azonban még nem alakultak ki.4


