Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 2-5 kg
COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Cada pipeta de 0,5 ml contém:
Substância(s) ativa(s):
Fipronil………………………………………………………………………………………...33,8 mg
Permetrina…………………………………………………………………………………….252,4 mg
Excipiente(s):
Butilhidroxitolueno (E321)………………………………………………………………...... 0,563 mg
FORMA FARMACÊUTICA
Solução para unção puntiforme. Solução límpida, incolor a amarelo-acastanhada.
INFORMAÇÕES CLÍNICAS
Espécie(s)-alvo Caninos (Cães).
Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo
Em cães: Para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas e/ou carraças, em que é necessário
um efeito repelente (impede fixação/picada e consequente alimentação) contra flebótomos, moscas
e/ou mosquitos.
 Pulgas: Para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (Ctenocephalides felis) e
prevenção de infestações por Ctenocephalides canis. Um tratamento previne novas
infestações por pulgas durante 4 semanas. O medicamento veterinário pode ser administrado
como parte de uma estratégia de tratamento para o controlo de Dermatite Alérgica à Picada
de Pulga (DAPP) quando esta tenha sido previamente diagnosticada por um médico
veterinário.
 Carraças: Tratamento e prevenção de infestações por carraças (Dermacentor reticulatus,
Rhipicephalus sanguineus e Ixodes ricinus). Um tratamento elimina (Dermacentor
reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) e repele (Ixodes ricinus,
Rhipicephalus sanguineus) carraças, durante 4 semanas após o tratamento, e repele
Dermacentor reticulatus 7 dias a 4 semanas depois do tratamento.
 Mosquitos e Flebótomos: Repele flebótomos (Phlebotomus perniciosus) (impede a picada e
consequente alimentação) por 3 semanas e mosquitos (Culex pipiens, Aedes albopictus) por
4 semanas. Elimina flebótomos (Phlebotomus perniciosus) e mosquitos (Aedes albopictus)
por 3 semanas.
 Moscas de estábulo: Repele (impede a picada e consequente alimentação) e elimina moscas
de estábulo (Stomoxys calcitrans) por 5 semanas.
Precauções especiais de utilização
Precauções especiais para utilização em animais: Na ausência de estudos específicos, a administração
deste medicamento veterinário não é recomendada em cães com menos de 8 semanas de idade, ou em
cães que pesem menos de 2 kg. Evitar o contacto do medicamento veterinário com os olhos do cão. É
importante ter a certeza de que o medicamento veterinário é aplicado numa área onde o animal não
possa lamber-se e garantir que outros animais não lambem os locais de tratamento após aplicação.
Devido à fisiologia particular do gato que o impede de metabolizar certos compostos, incluindo a
permetrina, o medicamento veterinário pode induzir convulsões potencialmente fatais nesta espécie.
Em caso de exposição acidental por via cutânea, lave o gato com champô ou sabonete, e consulte
imediatamente um médico veterinário. Para impedir que os gatos sejam acidentalmente expostos ao
produto, mantenha os cães tratados afastados de gatos, até que o local de aplicação esteja seco. É
importante assegurar que os gatos não estejam em contacto com o local de aplicação de um cão que
tenha sido tratado com este medicamento veterinário. Em caso de exposição (deste tipo) procure
imediatamente orientação de um médico veterinário. Não utilizar em gatos e coelhos.Precauções
especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento aos animais: Este medicamento
veterinário pode causar irritação cutânea e ocular, pelo que o contacto do medicamento veterinário
com a pele e com os olhos deve ser evitado. Não abra a pipeta perto ou direcionada para a face. Em
caso de exposição ocular ou se os olhos ficarem irritados durante a administração, lave
imediatamente os olhos com bastante água. Se a irritação ocular persistir, procure um médico. Em
caso de exposição cutânea ou se a pele ficar irritada durante a administração, lave imediatamente a
pele com bastante água e sabão. Se a irritação da pele persistir ou voltar a ocorrer, consulte um
médico. As pessoas com hipersensibilidade conhecida ao fipronil e/ou permetrina devem evitar o
contacto com o medicamento veterinário. Este medicamento veterinário é nocivo, se ingerido. Evitar
o contacto mão-boca. Não fumar, beber ou comer durante a aplicação. Lavar as mãos após a aplicação
do medicamento veterinário. Em caso de ingestão, enxaguar a boca e consultar um médico caso não
se sinta bem. Uma vez que o excipiente N-metil-pirrolidona pode induzir fetotoxicidade e

teratogenicidade após exposição significativa, as mulheres grávidas devem usar luvas para evitar o
contacto com o medicamento veterinário. Evitar o contacto direto com o local de aplicação. Não
permitir que as crianças brinquem com os cães tratados até que o local de aplicação esteja seco. 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.
Manter as pipetas armazenadas no blister original e uma vez administrada, a pipeta vazia deve ser
imediatamente descartada apropriadamente, evitando futuras possibilidades de contacto. Outras
Precauções: O medicamento veterinário pode afetar adversamente os organismos aquáticos. Os cães
não devem ser autorizados a nadar em cursos de água nos 2 dias seguintes ao tratamento. Para uso
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Medicamento veterinário não sujeito a receita médico veterinária.
Leia cuidadosamente as informações constantes do acondicionamento secundário e do folheto
informativo, em caso de dúvida ou persistência de sintomas, consulte o médico veterinário.

