
Roztwór do nakrapiania dla psów - Fiprex® S, 75 mg/1 ml; Fiprex® M, 150 mg/2 ml; Fiprex® L, 
300 mg/4 ml; Fiprex® XL, 412,5 mg/5,5 ml. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej: 
Fiprex® S – Fipronil 75 mg/1 ml; Fiprex® M – Fipronil 150 mg/2 ml; Fiprex® L – Fipronil 300 
mg/4 ml; Fiprex® XL – Fipronil 412,5 mg/5,5 ml. Wskazania lecznicze: Zwalczanie inwazji pcheł 
(Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.)  i  wszy (Linognatus spp.) u psów. Działanie zabezpieczające 
przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy 
przez okres 4 tygodni. Fiprex® można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego 
zapalenia skóry (APZS). Przeciwwskazania: Nie stosować u szczeniąt poniżej 8 tygodnia życia i/lub 
ważących mniej niż 2 kg. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe. Nie 
stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików. Pozwolenie 
Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu nr 1965/10 - Fiprex®S, 1966/10 - Fiprex®M, 1967/10 - 
Fiprex®L, 1968/10 -  Fiprex®XL. Dostępne opakowania:  Tuba o pojemności 1 ml – Fiprex®S, 2 ml - 
Fiprex®M, 4 ml - Fiprex®L, 5,5 ml- Fiprex®XL, wykonana z LDPE/HDPE, z kaniulą HDPE, pakowane po 1, 3 
lub 12 sztuk w pudełko tekturowe.
Roztwór na skórę dla psów i kotów - Fiprex® Spray 0,5 g/100 ml. Skład jakościowy i ilościowy 
substancji czynnej: Fipronil 0,5 g/100 ml. Wskazania lecznicze: Zwalczanie inwazji pcheł 
(Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u psów i kotów. Działanie zabezpie-
czające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją 
kleszczy przez okres 4 tygodni. Fiprex® można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego 
pchlego zapalenia skóry (APZS). Przeciwwskazania: Nie stosować u szczeniąt i kociąt poniżej 8 
tygodnia życia i/lub ważących mniej niż 2 kg. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki 
fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować                  
u królików. Pozwolenie Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu nr 1963/10. Dostępne opakowa-
nia: Butelka HDPE po 100 ml roztworu z pompką rozpylającą po 0,5 ml, butelka HDPE po 250 ml 
roztworu z pompką rozpylającą po 1,5 ml
Roztwór do nakrapiania dla kotów - Fiprex® KOT; 52,5 mg/0,7 ml. Skład jakościowy 
i ilościowy substancji czynnej: Fipronil 52,5 mg /0,7 ml. Wskazania lecznicze: Zwalczanie 
inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u kotów. Działanie 
zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną 
inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni. Fiprex® można stosować jako leczenie wspomagające alergiczne-
go pchlego zapalenia skóry (APZS). Przeciwwskazania: Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia 
i/lub ważących mniej niż 1 kg. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe. 
Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików. Pozwolenie 
Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu nr 1964/10. Dostępne opakowania: Tuba o pojemności 0, 
7 ml, wykonana z LDPE/HDPE z kaniulą HDPE. Tuby pakowane są po 1, 3 lub 12 sztuk w pudełko 
tekturowe.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
Podmiot odpowiedzialny:
VET-AGRO Sp. z o.o., 20-616 Lublin, ul. Gliniana 32 
Tel.: 81 445 23 00, Fax: 81 445 23 20
www.vet-agro.pl

przeciw pchłom i kleszczom
u psów i kotów

linia weterynaryjnych produktów leczniczych
przeznaczonych do zwalczania inwazji
kleszczy, pcheł i wszy u psów i kotów
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JAK USUNĄĆ KLESZCZA?

To najgroźniejsze pasożyty człowieka      
i zwierząt przenoszące niebezpieczne 
choroby zakaźne, w tym boreliozę              
i kleszczowe zapalenie mózgu. Atakują 
w lesie, w parku, na działce.

UWAGA

KLESZCZE

Kleszcza należy mocno chwycić jak najbliżej skóry, naj- 
lepiej przy pomocy pęsety. Należy uważać, aby go nie 
zgnieść.

Pewnym ruchem, w stronę przeciwną do ruchu wska- 
zówek zegara, należy powoli wyciągnąć pasożyta.

Po usunięciu należy sprawdzić czy nie pozostały wbite 
w skórę fragmenty ciała kleszcza. Jeśli tak, wymagana 
jest wizyta u lekarza weterynarii. Miejsce ukłucia sta- 
rannie zdezynfekować spirytusem lub wodą utlenioną. 
Dokładnie umyć ręce.

Miejsce ukąszenia obserwować przez kolejne tygod- 
nie. Jeśli wystąpi rumień, obrzęk lub niepokojąca 
zmiana, należy jak najszybciej  skontaktować się                
z lekarzem weterynarii.

* NIE PRZYPALAĆ.

* NIE WYKRĘCAĆ kleszcza palcami.

* NIE SMAROWAĆ substancjami natłuszczającymi,  np. 
olejem, kremem, masłem. Może to spowodować 
zatkanie tchawek (narządu wymiany gazowej) 
kleszcza,  a następnie jego wymioty, które przyspie- 
szają przedostanie się chorobotwórczych patogenów 
do organizmu.
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FIPREX® SPRAY 0,5mg /100ml
roztwór na skórę psów i kotów

Fiprex® KOT, 52,5mg /0,7ml
roztwór do nakrapiania dla kotów

Fiprex® S, 75mg /1ml
roztwór do nakrapiania

dla psów o masie do 10kg

Fiprex® M, 150mg /2ml
roztwór do nakrapiania

dla psów o masie od 10 do 20kg

Fiprex® L, 300mg /3ml
roztwór do nakrapiania

dla psów o masie od 20 do 40kg

Fiprex® XL, 412,5mg /5,5ml
roztwór do nakrapiania

dla psów o masie od 40 do 55kg

KLESZCZE: do 4 tygodni
PCHŁY: do 8 tygodni

KLESZCZ (Ixodes spp.)

jest to pasożyt żywiący się krwią Twojego psa 
lub kota. W trakcie bytowania na żywicielu 
znacznie zwiększa swoje rozmiary oraz 
wprowadza do rany znaczne ilości śliny, w 
której mogą znajdować się chorobotwórcze 
patogeny. Samica potra� jednorazowo złożyć 
do 5 tysięcy jaj.

Występowanie:
- skraj lasu
- łąki, trawa
- parki
- drzewa, krzewy
- spodnia strona liści 
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CHOROBY PRZENOSZONE 
PRZEZ KLESZCZE:
- BABESZJOZA
- BORELIOZA
- ERLICHIOZA
- TBE

CHOROBY PRZENOSZONE 
PRZEZ KLESZCZE:
- BABESZJOZA
- BORELIOZA
- ERLICHIOZA
- TBE

PCHŁA (Ctenocephalides spp.)

jest to bezskrzydły owad żywiący się krwią Twojego 
pupila. W ciągu doby pochłania 20 razy więcej krwi niż 
sama waży. W najbliższym otoczeniu zwierzęcia pchła 
przechodzi w czasie 3-4 tygodni pełny cykl życiowy – od 
jaja do postaci dorosłej.
Mogą roznosić szereg chorób zakaźnych oraz jaja 

tasiemców, stwarzając zagrożenie dla ludzi a szczególnie dla małych dzieci. 
Ugryzienie pchły powoduje swędzenie, a w konsekwencji częste drapanie            
i gryzienie podrażnionych miejsc, a co za tym idzie rosnący niepokój zwierzę-
cia i głębokie uszkodzenie skóry, grożące zakażeniem. Dodatkowo ślina pchły 
ma działanie silnie uczulające, co grozi rozwojem chorób alergicznych 
(Alergiczne Pchle Zapalenie Skóry).

Występowanie
- miejsca bytowania 
   zwierząt
- legowiska
- dywany
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Choroby 
wywoływane
przez pchły:
- APZS
- ANEMIA – u młodych 
doprowadzają do 
znacznej utraty krwi, 
co w konsekwencji
prowadzi do anemii

Choroby 
wywoływane
przez pchły:
- APZS
- ANEMIA – u młodych 
doprowadzają do 
znacznej utraty krwi, 
co w konsekwencji
prowadzi do anemii

CHOROBY 
PRZENOSZONE 
PRZEZ PCHŁY:
- TASIEMCZYCA
- RIKETSJOZA
- TULAREMIA
- WIRUS BIAŁACZKI 
KOCIEJ
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Sposób stosowania: Aplikacja preparatu

Jak długo chroni FIPRex®?

2 DNI PRZED 2 DNI PO

KOT PIES DO 20 KG PIES POWYŻEJ 20 KG

KOT S M L XL


