
TUOTEPERHE  
ULKOLOISIA VASTAAN

Uutuus!
Nyt ilman
reseptiä
koirille

PAIKALLISVALELULIUOS

Fiproniili 
Permetriini

PUUTIAISET KIRPUT HYTTYSET

PISTO- 
KÄRPÄSET

HIETA-
SÄÄSKET

3-TEHOINEN SUOJA KOIRALLESI  
ULKOLOISIA VASTAAN

 Karkottaa hyttyset,  
pistokärpäset ja hietasääsket

 Tappaa puutiaiset

 Karkottaa puutiaiset 

 Tappaa kirput

 Turvallinen pipetti –  
 avataan saksilla

 Annostellaan
 kahteen kohtaan,
 niskaan ja lapojen väliin

 Koira voi uida ja  
 sen voi pestä 2 vrk  
 annostelun jälkeen

 Kahden puutiaisia tappavan
aineen yhdistelmä

KOIRALLE 2-5 KG

KOIRALLE 5-10 KG

KOIRALLE 10-20 KG

KOIRALLE 20-40 KG

KOIRALLE 40-60 KG

EI KISSALLE

TUTUSTU HUOLELLISESTI PAKKAUSSELOSTEESEEN ENNEN KÄYTTÖÄ

Permetriini 1,77 g/kg
S-metopreeni 0,0225 g/kg 

TORJUNTASUIHKE

PUUTIAISET KIRPUT

KIRPPUJEN
MUNAT JA TOUKAT

NOPEA JA TEHOKAS TAPA  
HÄVITTÄÄ PUUTIAISET JA  
KIRPUT SISÄTILOISTA

KÄYTTÖ KOTITALOUKSISSA

 Hävittää tehokkaasti sisätiloihin (mm. asunnot, mökit, autot,
asuntovaunut, veneet) päässeet puutiaiset ja kirput

 Nopeavaikutteinen

 Pitkä vaikutusaika – käsittely 6 kuukauden välein.
- Tappaa eläinten ja ihmisten mukana sisätiloihin päässeet 
puutiaiset ja kirput
- Estää kirppujen munien ja toukkien kehittyminen

ÄLÄ KÄYTÄ ELÄIMEEN

KÄYTÄ BIOSIDEJA TURVALLISESTI. LUE AINA MERKINNÄT JA  
VALMISTETIEDOT ENNEN KÄYTTÖÄ. KIITOS VASTUULLISUUDESTASI.



PAIKALLISVALELULIUOS

Fiproniili

®

TÄITKIRPUTPUUTIAISET

TAPPAA PUUTIAISET JA KIRPUT
KOIRILLE JA KISSOILLE

 Paikallisvaleluliuos puutiais- ja 
kirpputartuntojen hoitoon ja 
ennaltaehkäisyyn. Koiran
täiden sekä koiran ja kissan
väiveiden häätö.

 Annostellaan 4 viikon välein
yhteen kohtaan iholle esim.
lapojen väliin

KISSALLE 

KOIRALLE >2-10 KG

KOIRALLE>10-20 KG

KOIRALLE >20-40 KG

KOIRALLE >40-60 KG

Fiproniili

®

SUMUTE IHOLLE

TAPPAA PUUTIAISET JA 
KIRPUT - NOPEAMPAAN 
KÄSITTELYYN

 Suihke ulkoloisten nopeampaan häätämiseen

 Koko eläimen turkki käsitellään ja kastellaan

 Annostellaan 4 viikon välein

TUTUSTU HUOLELLISESTI PAKKAUSSELOSTEESEEN ENNEN KÄYTTÖÄ

Fiproniili  
(S)-metopreeni

PAIKALLISVALELULIUOS

®

KIRPUTPUUTIAISET

TÄITKIRPPUJEN
MUNAT JA TOUKAT

TAPPAA PUUTIAISET, 
KIRPUT SEKÄ KIRPPUJEN  
TOUKAT JA MUNAT
KOIRILLE, KISSOILLE JA FRETEILLE

 Paikallisvaleluliuos, häätää ja ennaltaehkäisee puutiais- ja  

 kirpputartunnat koirien, kissojen ja frettien iholta

 Tappaa kirppujen toukat ja munat

 Kirppu- ja väivetartuntojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn

 Annostellaan 4 viikon välein

KISSA JA FRETTI 

KOIRA >2-10 KG

KOIRA >10-20 KG

KOIRA >20-40 KG

KOIRA >40-60 KG

TUTUSTU HUOLELLISESTI PAKKAUSSELOSTEESEEN ENNEN KÄYTTÖÄ

Frontect (fiproniili/permetriini) paikallisvaleluliuos koirille ulkoloisia vastaan. Käyttö- 
aiheet: Kirppu- ja/tai puutiaistartuntojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, kun saman- 
aikainen veren imemistä estävä karkotevaikutus hietasääskiä, pistokärpäsiä ja/tai  
hyttysiä vastaan on tarpeen. Vaikutus: Yksi hoitokerta tappaa ja karkottaa puutiaiset  
4 viikon ajan hoidon jälkeen. Yksi hoitokerta estää uusia kirpputartuntoja 4 viikon ajan. 
Karkottaa hyttyset 4 viikon ajan. Haittavaikutukset: Ohimeneviä ihoreaktioita valmis- 
teen levityskohdassa, sekä yleistynyttä kutinaa, karvanlähtöä ja eryteemaa on raportoitu  
hyvin harvoin. Käytön jälkeen on raportoitu hyvin harvoin myös korjautuvia hermosto- 
oireita, oksentelua, ruokahaluttomuutta ja voimakasta syljeneritystä. Jos koira nuolee 
valmisteen levityskohtaa, ohimenevää hypersalivaatiota ja oksentelua saattaa esiintyä. 
Käyttöön liittyvät varotoimet: Valmistetta ei suositella alle 8 viikon ikäisille pennuille, 
tai alle 2 kg:n painoisille koirille. Koiran ei saa antaa uida, eikä sitä saa pestä shampoolla 
48 tuntiin hoidon jälkeen. ÄLÄ KÄYTÄ KISSOILLE TAI KANEILLE. Pakkauskoot/Annos- 
telu: 2-5 kg yksi 0,5ml pipetti, 5-10 kg yksi 1 ml pipetti, 10-20 kg yksi 2 ml pipetti,  
20-40 kg yksi 4 ml pipetti ja 40-60 kg. TUTUSTU HUOLELLISESTI PAKKAUSSELOSTEESEEN 
ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ.

Frontline Vet 100 mg/ml paikallisvaleluliuos ja 2,5 mg/ml sumute iholle. Vaikut-
tava aine: Fiproniili. Frontline Comp paikallisvaleluliuos. Vaikuttava aine: Fipro-
niili, (S)-metopreeni. Kohde-eläinlajit: Koira ja kissa (Frontline Comp myös fretti).  
Käyttöaiheet: Koiran ja kissan kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puuti-
ais- ja / tai väivetartuntojen hoito ja häätö. Fretin kirpputartuntojen tai samanaikaisten 
kirppu- ja puutiaistartuntojen hoito ja häätö (Frontline Comp).  Koiran täiden häätö.  
(Frontline paikallisvaleluliuos vet ja sumute). Annostus ja antotapa: Ulkoiseen käyttöön.  
Annostellaan iholle. Katso tarkemmat ohjeet käsittelyvälineistä ja annostuksesta pakkaus- 
selosteesta. Lääke annetaan alueelle, josta eläin ei pysty nuolemaan sitä pois. Sumut-
teella kastellaan koko turkki, minkä jälkeen eläintä estetään nuolemasta turkkia. Eläimet 
eivät saa nuolla toisiaan hoidon jälkeen. Vasta-aiheet: Alle 8-viikkoiset koirat ja kissat. 
Sairaita tai sairaudesta toipuvia eläimiä ei saa hoitaa. Ei saa käyttää kaneille. Frontline 
Comp: Alle 2 kg painavat koirat, alle 1 kg painavat kissat ja alle 6-kuukautiset fretit.  
Frontline Comp ja Frontline vet paikallisvaleluliuos: Kissalle ja fretille (Frontline Comp) ei 
saa käyttää koirille tarkoitettuja pipettejä, koska tästä voi aiheutua yliannostus. Erityis- 
varoitukset: Eläintä ei saa kylvettää/kastella 48 tuntiin annoksen jälkeen, ks. tarkemmat 
ohjeet pakkausselosteesta. Haittavaikutukset: Älä yliannostele. Haittavaikutukset 
ovat harvinaisia tai hyvin harvinaisia. Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä:  
paikallisia ihoreaktioita antokohdassa, hypersalivaatiota, ohimeneviä neurologisia oireita,  
oksentelua tai hengitysvaikeuksia. Ks. tarkemmin pakkausselosteesta. Tiineys ja  
laktaatio: Frontline vet sumute: valmistetta ei saa käyttää tiineyden ja laktaation aikana. 
Frontline vet paikallisvaleluliuos: Voidaan käyttää tiineyden ja laktaation aikana.  Front-
line Comp: Koira: voidaan käyttää tiineyden ja laktaation aikana. Kissa: voidaan käyttää 
tiineyden aikana, laktaation aikana hoidossa on oltava varovainen. Fretti: vain eläinlää-
kärin antaman ohjeen mukaan. Yhteisvaikutuksia ei tunneta. Pakkaukset: Frontline vet 
paikallisvaleluliuos: 4 x 0,5 ml, 4 x 0,67 ml, 4 x 1,34 ml ja 4 x 2,68 ml, Frontline vet sumute: 
100 ml ja 250 ml. Frontline Comp: 3 x 0,5 ml ja 6 x 0,5 ml (kissa/fretti); 3 x 0,67 ml,  
3 x 1,34 ml, 3 x 2,68 ml, 3 x 4,02 ml (koira). Myyntiluvan haltija: Boehringer  
Ingelheim Animal Health, Saksa. Markkinoija: Vetcare Finland Oy, www.vetcare.fi.  
TUTUSTU HUOLELLISESTI PAKKAUSSELOSTEESEEN ENNEN VALMISTEEN KÄYTTÖÄ.

Frontline HomeGard Puutiaisten ja kirppujen torjuntasuihke kotitalouksille.  
Tehoaineet: Permetriini 1,77 g/kg, S-metopreeni 0,0225 g/kg. Frontline HomeGard on 
tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa ja ryömivien loiseläinten (puutiaiset ja kirput) 
torjuntaan. Älä käytä sitä ulkotiloissa tai lentäviin hyönteisiin. Älä suihkuta suoraan  
eläimeen. Pidä kissat poissa vastakäsitellyiltä pinnoilta - odota aineen kuivumista.  
KÄYTÄ BIOSIDEJA TURVALLISESTI. LUE AINA MERKINNÄT JA VALMISTETIEDOT ENNEN 
KÄYTTÖÄ. KIITOS VASTUULLISUUDESTASI.

vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi
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