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Mata Pulgas e Carrapatos em Cães e Gatos.
Aplicação Tópica

USO VETERINÁRIO

COMPOSIÇÃO
Fipronil: 0,25 g; Veículo q.s.p. 100.00 mL

INDICAÇÕES 
Cães e Gatos (adultos e filhotes): Tratamento e controle de 
infestações por pulgas e carrapatos em cães e gatos adultos e 
filhotes de cães e gatos a partir de 2 dias de vida. 
Para o tratamento e controle da Dermatite Alérgica por Picada de 
Pulga (DAPP), recomendamos fazer aplicações mensais nos 
animais alérgicos (DAPP) e em outros cães e gatos que com eles 
convivem.

FRONTLINE® SPRAY mata as pulgas rapidamente após o contato. 
FRONTLINE® SPRAY controla rapidamente as reinfestações 
provocadas por todas as fases de desenvolvimento dos carrapatos dos 
gêneros Rhipicephalus, Dermacentor, Amblyomma (vetor da Febre 
Maculosa), Haemaphysalis e Ixodes, o principal vetor da Doença 
de Lyme humana e canina.
Um único tratamento de FRONTLINE® SPRAY pode proteger cães 
(adultos e filhotes) contra pulgas por até 3 meses e contra 
carrapatos por 5 semanas. 
Um único tratamento de FRONTLINE® SPRAY pode proteger gatos 
(adultos e filhotes) contra pulgas por 6 semanas e contra carrapatos 
por 4 semanas. 

MECANISMO DE AÇÃO
Fipronil é um inseticida e acaricida altamente efetivo 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 hiper-excitação. Fipronil apresenta 
afinidade pela gordura presente na superfície da pele e nos folículos 
pilosos, sendo constantemente re-excretado junto à secreção 
sebácea sobre a pele e pêlo dos animais, o que resulta em seu longo 
período de efeito residual.

DOSES E MODO DE USAR
Dose
Frasco de 100 mL: Aplicar 6 a 12 jatos de spray para cada quilo de 
peso do animal.
Frascos de 250 mL: Aplicar 2 a 4 jatos de spray para cada quilo de 
peso do animal.
A dosagem equivale de 3 a 6 mL de produto por quilo de peso (7,5 
mg a 15 mg de fipronil por kg). Desta  forma,  recomenda-se  o  frasco  
de 100 mL  para  animais  até 15 Kg de peso e o frasco de 250 mL para 
animais até 40 Kg de peso.  Para animais acima de 40 Kg de peso,  somar o 
volume  necessário  para  obter  a  dose  certa, de acordo com o peso do 
animal.  Isto garante a aplicação da dose mínima recomendada de 7,5 mg 
de fipronil por Kg de peso para cães e gatos. 

Modo de Usar
Produto somente de aplicação tópica (uso externo).

 

Na embalagem de 250 mL e 500 mL, 
o jato de pulverização pode ser
regulado, girando-se a cúpula azul.

 

Para que o tratamento seja eficaz,
deve-se umedecer completamente
toda a pele e pêlos do animal com
FRONTLINE® SPRAY.

Para uma melhor distribuição do
produto, pulverizar no sentido
contrário ao do crescimento dos
pêlos.

Durante a aplicação, massagear os
pêlos para que o produto atinja a
pele. As luvas facilitam essa tarefa.

FRONTLINE® SPRAY deve ser
aplicado em todo o corpo do animal.
Não esquecer da barriga,  patas e cauda.

Para aplicar na região da cabeça,
borrifar o produto nas luvas e
esfreguar suavemente na face do
animal, evitando a região dos olhos.
Deixar o produto secar naturalmente.
NÃO USAR TOALHAS PARA SECAR
O ANIMAL.

FRONTLINE® SPRAY se distribui sobre a pele e pêlos, mantendo sua 
ação contra pulgas e carrapatos por várias semanas após o 
tratamento.

PRECAUÇÕES
Pulverizar os animais em local bem ventilado. Evitar pulverizar nos 
olhos dos animais. Usar luvas, especialmente durante o tratamento 
de grupos de animais. Lavar as mãos após o uso. Não fumar, beber ou 
comer durante a aplicação. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FRONTLINE® SPRAY não é repelente, matando rapidamente pulgas 
e carrapatos oriundos do meio-ambiente que entrarem em contato 
com os animais.
Pode ocorrer a fixação de carrapatos antes de sua morte. Por esta 
razão, a possibilidade da transmissão de doenças infecciosas não 

pode ser completamente excluída. A maioria dos carrapatos mortos 
cairá do corpo do animal, enquanto que os que permanecerem 
poderão ser retirados facilmente.

As formas imaturas de pulgas do ambiente correspondem a 95% 
da infestação. As formas adultas que estão nos animais 
correspondem a apenas 5% do problema.

As formas imaturas das pulgas já presentes no meio ambiente no 
momento da aplicação (ovos, larvas e pupas) podem continuar 
seus ciclos, havendo reinfestação dos animais após o tratamento. 
Deste modo, para diminuir a infestação ambiental mantenha seu 
animal protegido com FRONTLINE® SPRAY e caso necessário faça 
uma completa limpeza e aspiração do ambiente em que o animal 
se encontra, incluindo cobertores e mantas com produtos adequados 
para este fim. Consulte seu veterinário para maiores informações.

Mesmo aplicado logo após o banho, FRONTLINE® SPRAY garante 
proteção contra pulgas em cães por pelo menos 45 dias. 

Recomenda-se o uso contínuo do produto em todos os cães e gatos 
que tiverem contato com o animal para que se possa obter sucesso 
no tratamento.

CONTRA-INDICAÇÕES 
Não utilizar em coelhos, pois reações adversas, incluindo a morte, 
podem ocorrer.

SEGURANÇA
A segurança de FRONTLINE® SPRAY foi demonstrada por 
experimento após o uso do produto com intervalos de 28 dias 
durante 6 meses. Utilizou-se uma dose 5 vezes superior a dose 
recomendada para cães (de 10 semanas de idade) e gatos (de 12 
semanas de idade).
FRONTLINE® SPRAY é bem tolerado por filhotes de cães e gatos 
após o tratamento das fêmeas lactantes. FRONTLINE® SPRAY 
pode ser aplicado em filhotes de cães e gatos já a partir do 2° dia 
de vida.

EFEITOS ADVERSOS 
Embora FRONTLINE® SPRAY apresente um elevado nível de 
segurança, caso o animal lamba o produto, pode-se observar um 
curto período de hipersalivação em decorrência da natureza do 
veículo utilizado.
Dentre as raras suspeitas de reação adversa ao produto, foram 
reportados casos transitórios de reação cutânea eritematosa, prurido 
ou o desenvolvimento de alopecia.  
Não utilizar o produto em sobredosagem, pois o risco de reações 
adversas pode aumentar. Tratar os animais de acordo com a 
posologia correta baseada no peso corporal do animal. 
Em caso de suspeita de reações adversas, procurar imediatamente o 
Médico Veterinário.
Caso necessário entrar em contato com nosso serviço gratuito de 
atendimento ao consumidor. 
Evitar o contato do produto com os olhos dos animais.

EFEITOS SECUNDÁRIOS EVENTUAIS
A formulação contém um agente de revestimento, tornando o pêlo 
lustroso.

INTERAÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS
Não são conhecidas.

SEGURANÇA AMBIENTAL
Os frascos vazios ou com resíduo do produto devem ser descartados 
em local apropriado.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS A SEREM TOMADAS PELAS PESSOAS 
QUE ESTEJAM APLICANDO O PRODUTO AOS ANIMAIS
Este produto pode causar irritação das mucosas e dos olhos. Desta 
forma, deve-se evitar o contato do produto com a boca e os olhos. 
Caso ocorra contato acidental do produto com os olhos, lavar 
cuidadosamente com água pura. 
Como todo tratamento tópico com inseticidas lavar as mãos com 
água e sabão após o uso do produto; não fumar, beber ou comer 
durante a aplicação; evitar contato do produto com as mãos.
Manter fora do alcance das crianças.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO
Produto inflamável. Conservar longe do calor, sob temperatura de até 
30°C.

APRESENTAÇÕES
Frascos contendo 100 mL e 250 mL.

SAC: 0800 888 7387

Produto importado

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.
Fazenda São Francisco - Paulínia - SP
CNPJ 57.600.249/0001-55
Resp. Técn.: Simone B. Zampieri - CRMV-SP 19.996

Licenciado no MAPA desde 29/11/19994.
Registrado sob o n° SP 000023-0.000004

Proprietário e fabricante:
MERIAL - FRANÇA

Embalado por:
Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
CNPJ 64.687.015/0001-52
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