
FIPRONIL + (S) METOPRENO

Fórmula:

• O produto deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco, fresco (temperatura ambiente de 15 a 30 °C), 
ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

A duração do tratamento considera a indicação do produto contra os agentes etiológicos suscetíveis.

• Manter o produto em sua embalagem original e guardar em local seguro fora do alcance das crianças e dos animais 
domésticos, longe de alimentos, bebidas, medicamentos e produtos de higiene domésticos;

Duração do tratamento

Precauções antes da administração
• Ler o rótulo e bula com atenção;
• Observar o prazo de validade;

Precauções durante administração
• Não deixar o produto entrar em contato com olhos, nariz e boca do animal;

• Usar luvas impermeáveis para administrar o produto; Em casos raros, pessoas sensíveis podem manifestar reações 
cutâneas individuais (alergia, irritação ou formigamento) após a manipulação do produto. Nesses casos procure o 
serviço médico de emergência, levando consigo a embalagem do produto.

• Observar o estado de saúde do animal, em especial a pele para verificar se não há ferimentos ou irritação.

• No caso de contato direto com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente. Persistindo os sintomas, procure o 
serviço médico de emergência, levando consigo a embalagem do produto.

Precauções após a administração

• No caso de contato com a pele, lavar o local imediatamente com água e sabão em abundância.

• Manter a rotina de consultas ao médico veterinário, para monitorar o estado de saúde do animal.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO

• Cães de 40 a 60 kg aplicação de 1 pipeta de 4,02 mL

Modo de usar

Produto indicado para o tratamento de infestações causadas por carrapatos (Rhipicephalus

• Cães de 20 a 40 kg aplicação de 1 pipeta de 2,68 mL

sanguineus) e a pulgas (Ctenocephalides felis) em cães adultos e filhotes a partir da 8ª semana de idade.

Dosagem

• Cães de 2 a 10 kg aplicação de 1 pipeta 0,67 mL

Aplicação via tópica, em dose única.
Manter a pipeta de pé. Antes de partir a extremidade superior demarcada, assegurar que todo o conteúdo se encontra 
dentro da parte principal da pipeta. Partir a extremidade superior demarcada. Afastar os pelos do dorso do animal, na 
região da nuca e as escápulas, até que a pele fique bem visível. Colocar a ponta da pipeta sobre a pele do animal e apertá-
la em vários pontos, evitando que a solução escorra no pelo do animal.

O produto apresenta-se em dose única não sendo recomendado o fracionamento. Deve ser administrado na dose 
indicada conforme o peso do animal.

• Cães de 10 a 20 kg aplicação de 1 pipeta de 1,34 mL

• Para cães com mais de 60 kg de peso, usar 1 pipeta de 4,02 mL + 1 pipeta menor, para obter a dose certa, de acordo com 
o peso do animal.

Indicações de uso

Informações sobre os ingredientes ativos
O Fipronil é um inseticida e acaricida altamente efetivo, de ação lenta, pertencente à família dos fenilpirazóis. Seu 
mecanismo de ação baseia-se no bloqueio pré e pós-sináptico da passagem dos íons cloro pelos neurotransmissores 
GABA, matando os parasitas por hiperexcitação. Apresenta afinidade pela gordura presente na superfície da pele e nos 
folículos pilosos, sendo constantemente excretado junto à secreção sebácea sobre a pele e pelo dos animais, o que 
resulta em seu longo período de efeito residual. O (S)-Metopreno é um regulador de crescimento de insetos, análogo do 
hormônio juvenil que inibe o desenvolvimento dos estádios imaturos de alguns destes insetos. Este composto imita a 
ação do hormônio juvenil e causa o desenvolvimento deficiente e morte dos parasitas.

Veículo q.s.p. …....................... 0,67 mL

Cada pipeta de 0,67 mL contém: 
Fipronil …............................... 67,00 mg
(S)-Metopreno …................ 60,30 mg

Fipronil …............................ 134,00 mg
Cada pipeta de 1,34 mL contém:

(S)-Metopreno …............. 120,60 mg
Veículo q.s.p. …....................... 1,34 mL

Cada pipeta de 2,68 mL contém:

(S)-Metopreno …............. 241,20 mg
Veículo q.s.p. …....................... 2,68 mL

Fipronil …............................ 268,00 mg
Cada pipeta de 4,02 mL contém:
Fipronil …............................ 402,00 mg

Veículo q.s.p. …....................... 4,02 mL
(S)-Metopreno …............. 361,80 mg

CUIDADO VENENO
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• Não utilizar em gatos;

• Não utilizar em fêmeas gestantes em fase de lactação ou acompanhadas de filhotes com menos de 8 semanas. 

Efeitos adversos que podem ser observados nos animais em tratamento

Aplicação única, uma nova aplicação pode ser avaliada pelo Médico Veterinário. Recomenda-se levar em consideração, 
além do peso, o nível de desafio e reinfestação, habitat do animal e duração da eficácia do produto. Com segurança, uma 
aplicação pode ser feita a cada 30 dias e respeitado esse intervalo entre as aplicações, poderá ser aplicado por período 
de até 3 meses.

Intoxicação animal

Eritema, edema, alopecia e prurido.

Apresentações: Pipetas de 0,67mL; 1,34mL; 2,68mL e 4,02mL. Disponibilizados em cartuchos individuais ou displays.

Principais sintomas de intoxicação: Em casos graves pode se observar distúrbios musculares (paralisia, atonia, tremores 
e salivação) e distúrbios gastrintestinais (vômito e falta de apetite), efeitos que podem se ocasionados pelo fipronil. 
Tratamento: tratamento sintomático e de suporte, de acordo com a espécie de indicação, a critério do médico 
veterinário. RECOMENDA-SE QUE O MÉDICO VETERINÁRIO CONSULTE UM CENTRO TOXICOLÓGICO DE 
REFERÊNCIA NO PAÍS. Antídoto: não existe antídoto específico. 

Contraindicações

• Não utilizar em filhotes com menos de 8 semanas;

Intervalo entre doses ou frequência de utilização

Intoxicação humana
O produto é formulado a partir de fipronil e (s)-metopreno, e os principais sintomas de intoxicação podem ser causados 
por ação do ingrediente ativo fipronil. Dessa maneira, para o tratamento sugere-se ao médico, atentar para a 
sintomatologia causada, especialmente, pela ação do inseticida fipronil e os possíveis sintomas neurológicos 
ocasionados pela exposição prolongada ou acidental, tais como dor de cabeça, tonturas, parestesias, irritação e outras 
alterações oculares, gastrointestinais e sistema respiratório. Tratamento: tratamento sintomático e de suporte. Não 
provoque vômito. Se grande quantidade de produto for ingerida, acidentalmente, considerar o procedimento de 
lavagem gástrica e administrar carvão ativado, bem como monitorar a função neurológica. No caso de convulsões, 
administrar benzodiazepínicos (ex: diazepam). Se as crises convulsivas persistirem, sugere-se fazer uso do fenobarbital 
depois do benzodiazepínico. Acompanhar hipotensão, arritmias, doenças respiratórias, depressão, necessidade de 
intubação endotraqueal e avaliar distúrbios hipoglicêmicos, eletrólitos e hipóxia. Nos casos de inalação, remover o 
paciente para ambiente fresco e em mais graves administrar oxigênio e ventilação auxiliar. Nos casos de exposição 
dérmica e ocular prolongada, lavar as áreas com água e sabão em abundância, depois com solução fisiológica a 0,9 % e 
fazer uma análise minuciosa da área de contato. Outros procedimentos, a critério do médico. Antídoto: não existe 
antídoto específico. EM CASOS DE INTOXICAÇÃO ANIMAL CONSULTE O MÉDICO VETERINÁRIO OU O SERVIÇO 
DE EMERGÊNCIA VETERINÁRIA MAIS PRÓXIMO. EM CASOS DE INTOXICAÇÃO HUMANA, ACIDENTAL, 
PROCURE O SERVIÇO DE EMERGÊNCIA MAIS PRÓXIMO. SOLICITE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES AOS 
CENTROS TOXICOLÓGICOS DE REFERÊNCIA NO PAÍS.

Quando utilizado de acordo com as recomendações, após a aplicação, em cães adultos e filhotes o produto é eficaz por 
até 78 dias, contra infestações por pulgas da espécie Ctenocephalides felis, tanto em animais banhados uma vez por 
semana, quanto naqueles que não são banhados semanalmente. Para o tratamento de infestações por pulgas e nos 
casos de alto grau de infestação, recomenda-se monitorar os resultados e levar em conta o desafio. Contra as 
infestações por carrapatos da espécie Rhipicephalus sanguineus em cães adultos, o produto apresenta-se eficaz por até 
22 dias, tanto em animais banhados uma vez por semana, quanto naqueles que não são banhados semanalmente. Já 
para cães filhotes contra as infestações por carrapatos da espécie Rhipicephalus sanguineus o produto é eficaz por até 
22 dias para animais, que não são banhados semanalmente e para animais banhados, uma vez por semana, o produto é 
eficaz por até 29 dias. No caso em que o cão seja alérgico à picada de pulgas (DAPP), com segurança, recomenda-se uma 
aplicação a cada 30 dias, e respeitado esse intervalo entre as aplicações, poderá ser aplicado por período de até 3 meses. 

Limitações de uso

Os efeitos de eficácia contra os agentes etiológicos suscetíveis podem se prolongar, a depender do animal tratado, das 
condições do seu habitat e do nível de infestação.

• Não utilizar simultaneamente com outros produtos com ação inseticida;

Animais que apresentem hipersensibilidade ao Fipronil e (S)-Metopreno, ferimentos, queimaduras e outros tipos de 
lesões da pele.

Centros toxicológicos de referência no país

Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo - (11) 5012-5311 / 5012-5799 / 5013-54581

Centro de Controle de Intoxicações de Campinas (19) 3521-6700 / 3521-7555 
Centro de Controle de Envenenamento de Curitiba (41) 3264-8290 / 3363-7820 
Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco (81) 3181-5595 
Centro de Assistência Toxicológica de São José do Rio Preto (17) 3201-5000 Ramal 1380 ou 1560

Cuidados com o meio ambiente
• Evite a contaminação ambiental – PRESERVE A NATUREZA;
• Produto contendo ingrediente ativo que podem causar contaminação ambiental.
• A destinação inadequada de embalagens ocasiona contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora 
e a saúde das pessoas.
• As embalagens vazias devem ser perfuradas/cortadas e encaminhadas à empresa especializada ou poderão ser 
recolhidas por instituição competente atendendo a legislação municipal, estadual e federal. Haja vista segurança, não é 
indicado o descarte de embalagens vazias, do produto, no lixo comum. Para o descarte é também, recomendável 
observar as disposições constantes da legislação estadual e municipal. Caso o produto venha a se tornar impróprio para 
utilização ou desuso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final. 

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento sob o número
SP 000109-1.000002, em 15 / 04 / 2019.

Validade: informações sobre lote, data da fabricação e data de vencimento estão
impressas nas embalagens
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