
 

FRONTLINE COMBO SPOT-ON CÃES XL (40-60 Kg) 402 mg solução para unção 

punctiforme  

COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

Cada pipeta de 4,02 ml contém: 

Substâncias activas: 

Fipronil 402 mg 

(S)-metopreno 361,8 mg 

FORMA FARMACÊUTICA 

Solução para unção punctiforme “Spot-On”. 

Solução límpida de cor âmbar. 

INFORMAÇÕES CLÍNICAS 

Espécie(s)-alvo 

Cães (Cães muito grandes). 

Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo 

Para tratamento e prevenção de infestações por pulgas ou infestações por pulgas e carraças e/ou 

piolhos mordedores:  

• Eliminação de pulgas (Ctenocephalides spp). O efeito inseticida contra novas infestações de 

pulgas adultas persiste durante 8 semanas.  Prevenção da multiplicação das pulgas, por 

inibição do desenvolvimento dos ovos (atividade ovicida) e das larvas e pupas (atividade 

larvicida) descendentes de  ovos  postos  pelas  pulgas  adultas,  durante  8  semanas  após 

aplicação.  

• Eliminação de carraças (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus). 

O medicamento tem uma eficácia carracicida persistente até 4 semanas contra carraças.  

• Eliminação de piolhos mordedores (Trichodectes canis).  

O medicamento veterinário pode ser administrado como parte de uma estratégia de tratamento para o 

controlo da Dermatite Alérgica por Picada de Pulga (DAPP).  

Precauções especiais de utilização 

Precauções especiais para utilização em animais 

Pesar os animais antes da aplicação. É importante ter a certeza de que o medicamento veterinário é 

aplicado na pele seca, numa zona onde o animal não possa lamber-se, e ter a certeza de que os 

animais não se lambam entre eles após o tratamento. Banhos ou imersão em água antes de decorrerem 

2 dias após a aplicação do medicamento e banhos mais frequentes do que uma vez por semana, 

devem ser evitados, por não existirem estudos que comprovem em  que  medida  é  que  os  banhos  

afetam a  eficácia  do  medicamento.  Os  champôs emolientes podem ser usados antes do tratamento. 

No entanto, se usados após o tratamento, reduzem a duração da proteção contra pulgas para 

aproximadamente 5 semanas quando usados semanalmente. Banhos semanais com champôs 

medicados com clorohexidina a 2% não afetaram a eficácia contra pulgas num estudo de 6 semanas. 

Pode verificar-se a fixação de carraças isoladas. Por esta razão a transmissão de doenças infecciosas 

não pode ser completamente excluída, se as condições forem desfavoráveis. Para um controlo ótimo 

de infestação por pulgas e piolhos, numa casa com vários animais, todos os gatos e cães devem ser 

tratados simultaneamente, com um medicamento veterinário adequado. As pulgas dos animais de 

estimação infestam muitas vezes o cesto do animal, a cama e as áreas normais de repouso, como 

as alcatifas e tecidos em geral, os quais devem ser tratados, em caso de infestação massiva e ao 

iniciar as medidas de controlo, aplicando um medicamento veterinário adequado e aspirando 

regularmente. Não aplicar o medicamento veterinário em feridas ou pele lesionada. Evitar o contacto 

com os olhos do animal. Em caso de contacto ocular acidental, lavar imediata e abundantemente os 

olhos com água. Os cães não devem ser autorizados a nadar em cursos de água nos dois dias 

seguintes ao tratamento.  

Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa que administra o medicamento aos 

animais 

Este medicamento veterinário pode causar irritação nas mucosas, na pele e nos olhos. Por isso deve 

ser evitado o contacto com a boca, a pele e os olhos. Deve ser evitado o contacto de animais ou 

pessoas com hipersensibilidade conhecida a inseticidas ou álcool com o medicamento veterinário. 

Deve evitar-se o contacto com os dedos. No caso de contacto lavar as mãos com água e sabão. Depois 

de contacto acidental com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água potável. Se a irritação ocular 

persistir, procure imediatamente um médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo. Lavar as 



 

mãos com água e sabão após a aplicação do medicamento veterinário. Não fumar, beber ou comer 

durante a aplicação. Enquanto o local de aplicação não estiver completamente seco os animais 

tratados não devem ser manuseados nem se deve permitir que as crianças brinquem com eles. Por 

conseguinte é recomendado que os cães não sejam tratados durante o dia mas sim ao entardecer, e que 

os animais recentemente tratados não durmam com os donos, especialmente com as crianças. Tanto os 

animais como a pessoa que administra o medicamento veterinário, devem evitar o contacto com o 

medicamento veterinário se existir hipersensibilidade conhecida ao fipronil ou aos excipientes. Antes 

de utilizar, leia o folheto informativo. 
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Medicamento veterinário não sujeito a receita médico veterinária.  


