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EFICAZ ANTIPARASITÁRIO PARA UMA PROTECÇÃO 
COMPLETA PREVINE A LEISHMANIOSE E ELIMINA OS 
PARASITAS EXTERNOS
PIRETRÓN® é um potente antiparasitário externo para o controlo e tratamen-
to de mosquitos, flebotomídeos, pulgas, carraças e piolhos, para cães.

O seu princípio activo é a Permetrina, numa concentração 
muito elevada de 65 %.

Com uma acção repelente e um efeito insecticida imediato, 
Periptrón difunde-se e actua rapidamente. 
Mantém o animal protegido por um período de 4 semanas 
após a aplicação.

PIRETRÓN® efeito repelente e insecticida sobre os in-
sectos voadores. Repele flemotomídeos e mosquitos, 
evitando as suas picadas. Prevenindo desse modo a 
transmissão pelos mosquitos de doenças dos cães 
como a Leishmaniose.

Prevenção de LEISHMANIOSE 

PIRETRÓN® elimina e repele as carraças. Reduzindo 
por isso o risco de transmissão de doenças infeciosas 
produzidas por estes parasitas. 

Prevenção e Tratamento de gARRAPATAS

PIRETRÓN® elimina e repele as pulgas, evitando as-
sim as suas picadas e reduzindo o risco de alergia à 
picada de pulga (DAPP) e de doenças de que são por-
tadoras.

Prevenção e Tratamento de PULgAS  

PIRETRÓN® elimina e repele os piolhos, evitando a 
pediculose (infestação de piolhos). A infestação de 
piolhos é menos frequente e prejudicial, mas provoca 
desconforto no animal infestado.

Prevenção e Tratamento de PIOjO
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As pipetas PIRETRÓN
®
 previnem a Leishmaniose ca-

nina. Possui um potente efeito repelente conta o mos-
quito flebotomídeo, principal transmissor da Leishma-
niose. O tratamento deve aplicar-se durante os meses 
em que o flebotomídeo portador da doença está acti-
vo.

A Leishmaniose é uma doença sazonal e endémica 
que também afecta os cães.

O tratamento preventivo é primordial: 
Nas regiões endémicas onde a prevenção deve ser 
uma prática habitual.
Para os cães que viajam com os seus donos nas 
épocas quentes para as regiões endémicas.

A LEISHMANIOSE CANINA

COMO ACTUA PIRETRÓN
®

PIRETRÓN
®

 está formulado com Permetrina a uma 
concentração muito elevada de 65 %. Graças a esta 
formulação de baixo volume e alta concentração:

A substância activa difunde-se rapidamente para 
conseguir um efeito inseticida imediato. 
É muito tóxico para os insectos, mas seguro para os 
cães. 

A Peremetrina actua como um bloqueador dos canais 
de sódio, o que provoca a paralisia da transmissão do 
impulso nervoso provocando a paralisia e morte do 
parasita.

A administração de PIRETRÓN
®

 é feita por via tópica. 
A acção insecticida realiza-se por contacto directo en-
tre o insecto e o princípio activo. 

Sem riscos para a saúde do cão, o medicamente 
não é absorvido através da pele, mantendo-se à su-
perfície.

Seguro para cachorros a partir das 2 semanas de 
idade, cadelas em gestação e cadelas lactantes. 
Não aplicar em gatos.

Zonas não endémicas 

Zonas endémicas 

Zonas altamente endémicas 

O risco para a população canina nas zonas geo-
gráficas de Espanha, como a Bacia Mediterrânica 
espanhola e nas épocas do ano em que as tem-
peraturas são mais elevadas e os mosquitos estão 
activos (da Primavera ao Outono).



PROTECÇÃO IMEDIATA CONTRA 
MOSQUITOS

PIRETRÓN tem um efeito repelente e insecticida 
sobre flebotomíneos e mosquitos.

PIRETRÓN reduz o posar dos mosquitos em  
96,3% ao fim de 6 horas após a adminis-
tração da pipeta.

PIRETRÓN elimina os mosquitos em 84% ao 
fim de 6 horas após o tratamento.

PIRETRÓN reduz a picada de mosquito em 
91% ao fim de 7 días e em 70,4% aos 28 dias 
(ver gráfico).

Días após o tratamento

Grupo I control (sem tratamento)
Grupo II Permetrina
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PROTECÇÃO CONTRA PARASITAS EXTERNOS
PULgAS, CARRAÇAS. TRATAMENTO E PREVENÇÃO

PIRETRÓN actua eficazmente
contra as pulgas.

PIRETRÓN, eficaz no tratamento 
contra carraças.

PIRETRÓN elimina eficazmente 
até 99,7% das pulgas na 1ª se-
mana após a aplicação.

PIRETRÓN remove 95,6% das 
carraças na 1ª semana após a 
aplicação.

PIRETRÓN mantém um nível 
de eficácia de 97,7% contra 
pulgas até às 4 semanas após 
a aplicação.

PIRETRÓN elimina 93,7% das 
carraças 2 semanas após a 
aplicação.
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PIRETRÓN
®
 protege o cão da LEISHMANIOSE 

CANINA. Apresenta um efeito repelente e insec-
ticida face aos FLEBOTOMÍDEOS.

PIRETRÓN
®
 elimina  PULgAS e CARRAÇAS, re-

duzindo o risco de transmissão de doenças infe-
ciosas produzidas por estes parasitas.

PIRETRÓN
®
 permite a convivência saudável do 

animal tratado com a família. Previne a contami-
nação com os parasitas existentes no meio am-
biente.

PIRETRÓN
®
 elimina e repele os piolhos evitando 

os seus efeitos nocivos. 

PIRETRÓN
®
 não desaparece com o banho*.

* Devem evitar-se os banhos e duches em água nos 2 
dias seguintes à aplicação, assim como os banhos mais 
frequentes que 1 vez por semana. 

PIRETRÓN
®
,  PARA O BEM ESTAR DO SEU ANIMAL 

DE ESTIMAÇÃO E DO MEIO ENVOLVENTE
R
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Peso corporal           Dose

Até 15 Kg.           Pipeta 1 ml

A partir 15 Kg      Pipeta 2 ml

APRESENTAÇÃO

Pipeta dispensadora de dose exacta.

Abertura de rotação simples

Solução de uso cutâneo.

COMPOSIÇÃO
Cada ml contem: Substância activa:

Permetrina.....................715mg

EM PIPETAS MONODOSE DE APLICAÇÃO SIMPLES

PIRETRÓN
® 

715 mg/ml 
Solução Spot On para cães

Carteira de 3 un.

Embalagem clínica de 30 

Expositores surtidos

Dosagem por kg de peso
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PIRETRÓN® 715 mg / ml solución spot on para perro está pendiente de autorización inminente por parte de la AEMPS (Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios)
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