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Spot-on
100 mg/ml

para perrosSolución
Solução para unção punctiforme para cães

DIPTRON 100 mg/ml. Solução para unção punctiforme para Cães. Fipronil.

DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ACTIVAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS 
Cada ml contém: 
Substância Activa: Fipronil 100 mg.
Excipientes:  Butilhidroxianisol (E320) 0,2 mg, Butilhidroxitouleno (E321) 0,1 mg.

FORMA FARMACÊUTICA: Solução para unção punctiforme “Spot-On”.
ESPÉCIES-ALVO: Caninos (Cães).

INDICAÇÕES: Para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (Ctenocephalides spp.) e carraças (Rhipi-
cephalus spp., Ixodes spp.,) e como parte de uma estratégia de tratamento para o controlo da Dermatite Alérgica à 
Picada de Pulga, quando esta tenha sido previamente diagnosticada pelo médico veterinário responsável.

MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Antes de utilizar, leia o folheto informativo. Solução para unção punctiforme 
“Spot-On”. 
- 1 pipeta de 0,67 ml por cão com peso superior a 2kg e até 10kg de peso corporal. Cães pequenos.
- 1 pipeta de 1,34 ml por cão com peso superior a 10kg e até 20kg de peso corporal. Cães médios.
- 1 pipeta de 2,68 ml por cão com peso superior a 20kg e até 40kg de peso corporal. Cães grandes.
- 1 pipeta de 4,02 ml por cão com peso superior a 40kg e até 60 kg de peso corporal. Cães muito grandes. 

Modo de administração: Manter a pipeta na posição vertical. Antes de partir a extremidade assegurar que todo o 
conteúdo se encontra dentro do corpo principal da pipeta. Partir a extremidade da pipeta seguindo a linha gravada. 
Afastar os pêlos do dorso do animal, na base do pescoço, na linha das escápulas, até que a pele fique bem visível. 
Aproximar a ponta da pipeta junto à pele e apertá-la delicadamente em um ou dois pontos, para esvaziar completa-
mente o seu conteúdo directamente sobre a pele. Aquando da aplicação do medicamento veterinário na pele, evitar 
molhar excessivamente o pelo, dado que a área tratada pode ficar com aspecto molhado ou oleoso após a apli-
cação. Se este efeito ocorrer, desaparecerá nas 24 horas após a aplicação. Na ausência de estudos de segurança, 
o intervalo mínimo entre os tratamentos é de 4 semanas.

INTERVALO DE SEGURANÇA: Não aplicável.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO: Conservar na embalagem de origem. Conservar a temperatura inferior 
a 30ºC.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS, 
SE FOR CASO DISSO: Eliminar os desperdícios de acordo com a legislação em vigor. Eliminação: ler o folheto in-
formativo.

Medicamento veterinário não sujeito a receita médico-veterinária.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: 765/01/14DFVPT

Peso corporal             Dosagem

2 -10 Kg.          Pipeta 0,67 ml

10 – 20 Kg.       Pipeta 1,34 ml

20 – 40 Kg.       Pipeta 2,68 ml

40 – 60 Kg.       Pipeta 4,02 ml
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Embalagem

Cães pequenos Cães médios Cães grandes Cães muito grandes
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