
USO VETERINÁRIO
PARA O COMBATE E CONTROLE DOS ECTOPARASITOS 
QUE INFESTAM CÃES.
PARA O COMBATE E CONTROLE DE PULGAS QUE INFES-
TAM GATOS.

DESCRIÇÃO:
O fipronil, princípio ativo do FIPROLEX DROP SPOT, exerce 
sua ação como antagonista no receptor GABA (ácido γ-amino 
butírico) inibindo o fluxo celular dos íons CL- e afetando 
o principal mecanismo neuromodulador dos artrópodes, 
ao acarretar o aumento da atividade elétrica das células 
nervosas, causando a morte do parasito por hiperexcitação. 
Foi demonstrado que o fipronil praticamente não tem afinidade 
com os canais de cloro dos vertebrados, o que explica sua 
elevada segurança para mamíferos (cães, gatos e seres 
humanos).
O fipronil, quando aplicado topicamente, se distribui 
rapidamente através da epiderme armazenando-se nas 
glândulas sebáceas, sendo liberado gradualmente, via 
dutos foliculares. Essa particularidade do fipronil garante, 
independentemente da formulação, sua persistência em altas 
concentrações na cobertura pilosa de cães e gatos, garantindo 
sua eficácia, mesmo quando os animais são molhados ou 
banhados.
Ao exercer seu efeito adulticida por contato, o fipronil 
possibilita que muitas pulgas sejam mortas, até mesmo antes 
de realizarem seu primeiro repasto sanguíneo, sendo uma 
importante consideração para aqueles animais com dermatite 
alérgica por picada de ectoparasito (DAPE).
FIPROLEX DROP SPOT não é repelente, mata os 
carrapatos e as pulgas que entrarem em contato com os pelos 
do animal. A maioria dos carrapatos mortos cairá do corpo 
do animal, e os que permanecerem poderão ser retirados 
facilmente. No entanto, não se pode excluir completamente a 
possibilidade de transmissão de doenças infecciosas. 
As formas imaturas das pulgas (ovos, larvas e pupas) e dos 
carrapatos (ovos, larvas e ninfas) presentes no meio ambiente 
no momento da aplicação, podem continuar seus ciclos 
causando a reinfestação dos animais após o tratamento 
com FIPROLEX DROP SPOT. Deste modo, recomenda-se 

utilizar em conjunto produtos com princípios ativos destinados 
à limpeza do ambiente contra as formas imaturas dos 
ectoparasitos, e ainda, aspiração de cobertores e mantas que 
permaneçam em contato com o animal. 
Para mais informações, consulte o Médico Veterinário.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém: 
Fipronil .................................................................................................................. 10,00 g
Excipientes ............................................................................................... 100,00 mL

INDICAÇÕES:
FIPROLEX DROP SPOT é indicado no tratamento, 
controle e prevenção das ectoparasitoses em cães, 
causadas por pulgas (Ctenocephalides felis) e carrapatos 
(Rhipicephalus sanguineus) e, em gatos, causadas por pulgas 
(Ctenocephalides felis felis).
FIPROLEX DROP SPOT possui um rápido efeito letal nas 
formas adultas dos ectoparasitos e por meio de efeito residual, 
é capaz de manter os cães e gatos livres de pulgas por até 
28 dias e cães livres de carrapatos por até 21 dias após a 
aplicação.
FIPROLEX DROP SPOT pode ser considerado um 
importante auxiliar no controle das infestações por cestódeos 
(Dipylidium caninum) que acometem cães e gatos, uma 
vez que as pulgas são hospedeiros intermediários destes 
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parasitos. Por outro lado, o carrapato dos cães (Rhipicephalus 
sanguineus) é responsável pela transmissão da babesiose 
e erliquiose caninas, causadas pela Babesia canis e Erlichia 
canis, respectivamente, sendo essencial o combate do 
carrapato para o controle destas doenças.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:
Uso externo, para aplicação direta sobre a pele dos animais.
Retirar a tampa da bisnaga, afastar os pelos do animal 
na região entre a nuca e a base do pescoço aplicar todo o 
conteúdo diretamente sobre a pele seca.
Não se recomenda o fracionamento do produto.

POSOLOGIA
GATOS: Administrar 1 bisnaga de 0,5 mL, independentemente 
do peso do animal.
CÃES: Obedecer a seguinte tabela:

PESO DO ANIMAL DOSAGEM

De 1 a 10 kg de peso Uma bisnaga de 0,67 mL/cão

De 11 a 20 kg de peso Uma bisnaga de 1,34 mL/cão

De 21 a 40 kg de peso Uma bisnaga de 2,68 mL/cão

Mais de 40 kg de peso Uma bisnaga de 4,02 mL/cão

INTERVALOS ENTRE AS APLICAÇÕES
FIPROLEX DROP SPOT apresenta um efeito residual capaz 
de manter os cães e gatos livres de pulgas por um período 
de até 28 dias. Também mantém os cães livres de carrapatos 
por até 21 dias. Portanto, o intervalo entre as aplicações, pode 
variar de 3 a 4 semanas, dependendo da espécie animal e do 
tipo de ectoparasito presente (pulga ou carrapato).
FIPROLEX DROP SPOT poderá ser reaplicado em 
intervalos menores caso o animal esteja em ambientes muito 
infestados ou apresente DAPE (Dermatite Alérgica por Picada 
de Ectoparasito) – sempre à critério do Médico Veterinário.

CONTRA INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:
A segurança deste produto não foi determinada em gatos com 
menos de 3 meses de idade; cães com menos de 1 mês ou 1 
kg de peso e fêmeas prenhes ou em lactação, deste modo seu 
uso não é recomendado em animais nessas condições.
Não utilizar em coelhos, pois reações adversas, incluindo o 
óbito, podem ocorrer.

PRECAUÇÕES GERAIS:
Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto, 
pois a sobredosagem pode aumentar o risco de reações 
adversas.
Evite o contato do produto com a pele por meio do uso de 
luvas descartáveis.

Evite o contato do produto com os olhos dos animais.
Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.
A higiene é fundamental. Lavar sempre as mãos após o 
manuseio de qualquer produto veterinário.
Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, 
produtos de higiene pessoal ou doméstica.
Não manipular os animais até que o produto esteja seco.
Não reutilizar as embalagens vazias e descartá-las conforme 
a legislação vigente. 
Em caso de suspeita de reações adversas procure 
imediatamente o Médico Veterinário e entre em contato com 
nosso serviço gratuito de atendimento ao consumidor. 

EVENTUAIS EFEITOS SECUNDÁRIOS:
Alguns animais poderão apresentar hipersalivação de curta 
duração se lamberem o produto, devido à natureza amarga 
dos excipientes.
Dentre as raras suspeitas de reação adversa ao produto, foram 
reportados casos de reação cutânea transitória no local de 
aplicação, tais como discromia da pele, alopecia local, prurido 
e eritema. Em caso de suspeita de reações adversas procure 
imediatamente o Médico Veterinário e entre em contato com 
nosso serviço gratuito de atendimento ao consumidor. 

APRESENTAÇÕES:
Bisnagas plásticas contendo 0,5 mL para gatos e para cães 
de 0,67 mL; 1,34 mL; 2,68 mL e 4,02 mL, embaladas em 
cartuchos com 1, 3 ou 5 bisnagas.

MANTENHA ESTE OU QUALQUER OUTRO 
MEDICAMENTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E 
ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O PRODUTO AO 

ABRIGO DA LUZ SOLAR E À TEMPERATURA AMBIENTE, 
ENTRE 15ºC E 30ºC.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO 
DO MÉDICO VETERINÁRIO. 

Prazo de validade: 02 (dois) anos após a data de fabricação.
Licenciado no MAPA sob n° 8.620 em 04/06/2003.
Responsável técnico: Dr. Cassio R. Murin – CRMV n° 6473

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:
Sespo Indústria e Comércio Ltda. 
Uma empresa do Grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, 303
CEP: 13148-115 - Paulínia - SP 
CNPJ: 50.464.692/0001-05


