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USO VETERINÁRIO
Cães

1 pipeta de 0,67 mL
Solução tópica para tratamento à base de Fipronil

Mata Pulgas, Carrapatos e Piolhos em Cães.
Aplicação Tópica
USO VETERINÁRIO

Cães
Quebre a ponta da pipeta na
linha demarcada, abrindo-a.

2

3

Afaste o pêlo e aplique o
produto diretamente na pele.

Aplique todo o conteúdo
entre a região da nuca e as
escápulas, em vários pontos,
para que não escorra no
pêlo do animal.

Para obter o máximo efeito residual, evite banhar o animal
48 horas antes e após a aplicação.
SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
GRATUITO AO
CONSUMIDOR

0800 8887387 w w w. m e r i a l . c o m . b r

GRAPHIC ARTWORK APPROVAL
COLORS
Code: 603003633 VERSION

PRODUCT: FRONTLINE TOP SPOT
INSERT
DOG S - 0,67 mL

INITIALS: PAULINIA - MS
VERSION - DATE (-HOUR if needed):
A - 10 SEP 2015 - 09H15 - IL15000524
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COUNTRY: BRAZIL (BR)
Dimensions:
mm = 340 x 110 mm (PKG-ES 5011)
inches=

CANCEL AND REPLACE: 1439/02
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MAGENTA

YELLOW

BLACK

CUT

NO PRINT

(Fipronil)

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
1

603003633

Cães

EFEITOS ADVERSOS
Embora FRONTLINE® TOPSPOT CÃES 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 no mesmo.
Dentre as raras suspeitas de reação adversa ao produto, foram reportados casos
de reação cutânea transitória no local de aplicação (discromia da pele, alopecia
local, prurido e eritema) e prurido sistêmico ou alopecia após seu uso.
Evite o contato do produto com os olhos dos animais.
Não utilize o produto em sobredosagem, pois o risco de reações adversas pode
aumentar. Em caso de suspeita de reações adversas procure imediatamente o
Médico Veterinário.
Caso necessário entre em contato com nosso serviço gratuito de atendimento ao
consumidor.
EFEITOS SECUNDÁRIOS EVENTUAIS
A aplicação do produto pode causar uma aparência pegajosa dos pêlos no ponto
de aplicação. Entretanto, caso isso ocorra, esta alteração deve se resolver
dentro de 24 horas após a aplicação do produto.
INTERAÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS
Não são conhecidas.
SEGURANÇA AMBIENTAL
Frascos e restos 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, lave-os 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; manter
fora do alcance das crianças; evitar contato do produto com as mãos.
APRESENTAÇÃO
Pipetas plásticas contendo 0,67, 1,34, 2,68 e 4,02mL (cães), acondicionadas em
cartela com 1 pipeta.
CONSERVAÇÃO
Manter em local seco e fresco e sob temperatura de até 30ºC.

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: FRONTLINE® TOPSPOT CÃES apresenta-se em pipetas de dose única
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reinfestação dos animais após o tratamento. Deste modo, para diminuir a
infestação ambiental, uma completa limpeza e aspiração do ambiente em que o
animal se encontra, incluindo cobertores e mantas, deve ser realizada pelo uso de
produtos adequados para este fim. Consulte seu veterinário para maiores
informações.
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES é um tratamento prático, seguro e eficaz
contra pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores dos cães.
• Ação rápida;
• Pode ser utilizado em cadelas gestantes e em lactação;
• No caso de DAPP, recomenda-se aplicação mensal do produto;
• Proteção prolongada;
• Protege cães contra pulgas por até 3 meses e contra carrapatos por até 1 mês;
• Elimina rapidamente a causa da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas;
• Fácil aplicação;
• Mesmo aplicado logo após o banho, FRONTLINE® TOPSPOT CÃES garante
proteção contra pulgas por pelo menos 45 dias.
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES possui modo de ação único, eliminando as
pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores com total segurança para os cães e
para as pessoas que com eles convivem.
PRECAUÇÕES
Produto para uso externo somente em cães. Este produto foi especialmente
desenvolvido para cães. Para gatos utilize FRONTLINE® TOPSPOT GATOS.
CONTRA-INDICAÇÕES
Em virtude da ausência de dados específicos, o produto não deve ser utilizado
em filhotes de cães com menos de 8 semanas de vida. Não utilize em coelhos,
pois reações adversas, incluindo a morte, podem ocorrer.
SEGURANÇA
A segurança do FRONTLINE® TOPSPOT CÃES foi demonstrada em filhotes de
cães a partir de oito semanas de idade mesmo quando administrado em
intervalos de 28 dias durante 6 aplicações consecutivas em doses até 5 vezes
mais altas que a dose máxima recomendada. A segurança de FRONTLINE®
TOPSPOT CÃES foi demonstrada em cadelas nas fases de reprodução,
gestação e lactação tratadas com doses até 3 vezes a dose máxima
recomendada, em aplicações múltiplas sucessivas a cada 28 dias.

FÓRMULA
Cada 100 mL contêm:
Fipronil......................................................10 g
Veículo q.s.p. ..........................................100 mL
INDICAÇÕES
Cães (adultos e filhotes): tratamento e controle de infestações por pulgas,
carrapatos e piolhos mastigadores. Auxilia no controle da sarna sarcóptica em
cães (tratamentos mensais consecutivos são recomendados para o controle dos
ácaros).
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla novas infestações por pulgas por até 3
meses após a aplicação.
Para tratamento e controle da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas (DAPP),
recomendamos fazer aplicações mensais para animais alérgicos (DAPP) e em
outros cães e gatos que com eles convivem, usando o produto específico de cada
espécie.
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla as reinfestações provocadas por todas as
fases de desenvolvimento dos carrapatos dos gêneros Rhipicephalus, Dermacentor,
Amblyomma (vetor da Febre Maculosa), Haemaphysalis e Ixodes (principal vetor
da Doença de Lyme humana e canina); protegendo os animais por até cinco
semanas.
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla as infestações provocadas por piolhos
mastigadores do gênero Trichodectes em cães adultos e filhotes.

conforme descritas abaixo, que contêm a dose mínima recomendada de
6,7 mg/kg de Fipronil para cães.
Cães:
uma pipeta de 0,67 mL/cão com 1 a 10 Kg de peso;
uma pipeta de 1,34 mL/cão com 10 a 20 Kg de peso;
uma pipeta de 2,68 mL/cão com 20 a 40 Kg de peso;
uma pipeta de 4,02 mL/cão com mais de 40 Kg de peso.
Para cães com mais de 60 Kg de peso, usar 1 pipeta de 4,02 mL + 1 pipeta
menor para obter a dose certa, de acordo com o peso do animal.
Recomendamos uma aplicação mensal onde haja um alto risco de
reinfestação, caso o cão seja alérgico à picada de pulgas (DAPP) ou em
situações onde seja necessário o controle de carrapatos. Em áreas com
infestações menos graves ou onde os carrapatos não sejam uma ameaça,
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES pode ser aplicado contra pulgas com
intervalos de um até três meses de acordo com o desafio.
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES pode ser aplicado em filhotes a partir da 8ª
semana de idade e em cadelas prenhes e em lactação.
Modo de usar: Produto somente de aplicação tópica (uso externo).
Quebrar a ponta da pipeta na altura da linha tracejada. Afastar o pêlo do animal
na região entre a nuca e a base do pescoço à frente das escápulas até
aparecer a pele. Colocar a ponta da pipeta sobre a pele e apertar várias vezes
até esvaziar todo seu conteúdo diretamente em vários pontos, para evitar que
o produto escorra.
Evitar esfregar a pele após a aplicação do produto e evitar colocar coleiras de
couro ou de tecido no animal tratado até que o pêlo esteja bem seco.
Dose única. Não se recomenda o fracionamento do produto
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES não é repelente, matando pulgas, carrapatos e
piolhos mastigadores que entrarem em contato com o animal. Os carrapatos
estarão mortos nas primeiras 48 horas após o contato com o produto, por esta
razão, a possibilidade de 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 das pulgas já presentes no meio ambiente no momento da
aplicação (ovos, larvas e pupas) podem continuar seus ciclos, havendo
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EFEITOS ADVERSOS
Embora FRONTLINE® TOPSPOT CÃES 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 no mesmo.
Dentre as raras suspeitas de reação adversa ao produto, foram reportados casos
de reação cutânea transitória no local de aplicação (discromia da pele, alopecia
local, prurido e eritema) e prurido sistêmico ou alopecia após seu uso.
Evite o contato do produto com os olhos dos animais.
Não utilize o produto em sobredosagem, pois o risco de reações adversas pode
aumentar. Em caso de suspeita de reações adversas procure imediatamente o
Médico Veterinário.
Caso necessário entre em contato com nosso serviço gratuito de atendimento ao
consumidor.
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A aplicação do produto pode causar uma aparência pegajosa dos pêlos no ponto
de aplicação. Entretanto, caso isso ocorra, esta alteração deve se resolver
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acidental do produto com os olhos, lave-os 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; manter
fora do alcance das crianças; evitar contato do produto com as mãos.
APRESENTAÇÃO
Pipetas plásticas contendo 0,67, 1,34, 2,68 e 4,02mL (cães), acondicionadas em
cartela com 1 pipeta.
CONSERVAÇÃO
Manter em local seco e fresco e sob temperatura de até 30ºC.
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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.
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reinfestação dos animais após o tratamento. Deste modo, para diminuir a
infestação ambiental, uma completa limpeza e aspiração do ambiente em que o
animal se encontra, incluindo cobertores e mantas, deve ser realizada pelo uso de
produtos adequados para este fim. Consulte seu veterinário para maiores
informações.
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES é um tratamento prático, seguro e eficaz
contra pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores dos cães.
• Ação rápida;
• Pode ser utilizado em cadelas gestantes e em lactação;
• No caso de DAPP, recomenda-se aplicação mensal do produto;
• Proteção prolongada;
• Protege cães contra pulgas por até 3 meses e contra carrapatos por até 1 mês;
• Elimina rapidamente a causa da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas;
• Fácil aplicação;
• Mesmo aplicado logo após o banho, FRONTLINE® TOPSPOT CÃES garante
proteção contra pulgas por pelo menos 45 dias.
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES possui modo de ação único, eliminando as
pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores com total segurança para os cães e
para as pessoas que com eles convivem.
PRECAUÇÕES
Produto para uso externo somente em cães. Este produto foi especialmente
desenvolvido para cães. Para gatos utilize FRONTLINE® TOPSPOT GATOS.
CONTRA-INDICAÇÕES
Em virtude da ausência de dados específicos, o produto não deve ser utilizado
em filhotes de cães com menos de 8 semanas de vida. Não utilize em coelhos,
pois reações adversas, incluindo a morte, podem ocorrer.
SEGURANÇA
A segurança do FRONTLINE® TOPSPOT CÃES foi demonstrada em filhotes de
cães a partir de oito semanas de idade mesmo quando administrado em
intervalos de 28 dias durante 6 aplicações consecutivas em doses até 5 vezes
mais altas que a dose máxima recomendada. A segurança de FRONTLINE®
TOPSPOT CÃES foi demonstrada em cadelas nas fases de reprodução,
gestação e lactação tratadas com doses até 3 vezes a dose máxima
recomendada, em aplicações múltiplas sucessivas a cada 28 dias.

FÓRMULA
Cada 100 mL contêm:
Fipronil......................................................10 g
Veículo q.s.p. ..........................................100 mL
INDICAÇÕES
Cães (adultos e filhotes): tratamento e controle de infestações por pulgas,
carrapatos e piolhos mastigadores. Auxilia no controle da sarna sarcóptica em
cães (tratamentos mensais consecutivos são recomendados para o controle dos
ácaros).
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla novas infestações por pulgas por até 3
meses após a aplicação.
Para tratamento e controle da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas (DAPP),
recomendamos fazer aplicações mensais para animais alérgicos (DAPP) e em
outros cães e gatos que com eles convivem, usando o produto específico de cada
espécie.
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla as reinfestações provocadas por todas as
fases de desenvolvimento dos carrapatos dos gêneros Rhipicephalus, Dermacentor,
Amblyomma (vetor da Febre Maculosa), Haemaphysalis e Ixodes (principal vetor
da Doença de Lyme humana e canina); protegendo os animais por até cinco
semanas.
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla as infestações provocadas por piolhos
mastigadores do gênero Trichodectes em cães adultos e filhotes.

conforme descritas abaixo, que contêm a dose mínima recomendada de
6,7 mg/kg de Fipronil para cães.
Cães:
uma pipeta de 0,67 mL/cão com 1 a 10 Kg de peso;
uma pipeta de 1,34 mL/cão com 10 a 20 Kg de peso;
uma pipeta de 2,68 mL/cão com 20 a 40 Kg de peso;
uma pipeta de 4,02 mL/cão com mais de 40 Kg de peso.
Para cães com mais de 60 Kg de peso, usar 1 pipeta de 4,02 mL + 1 pipeta
menor para obter a dose certa, de acordo com o peso do animal.
Recomendamos uma aplicação mensal onde haja um alto risco de
reinfestação, caso o cão seja alérgico à picada de pulgas (DAPP) ou em
situações onde seja necessário o controle de carrapatos. Em áreas com
infestações menos graves ou onde os carrapatos não sejam uma ameaça,
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES pode ser aplicado contra pulgas com
intervalos de um até três meses de acordo com o desafio.
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES pode ser aplicado em filhotes a partir da 8ª
semana de idade e em cadelas prenhes e em lactação.
Modo de usar: Produto somente de aplicação tópica (uso externo).
Quebrar a ponta da pipeta na altura da linha tracejada. Afastar o pêlo do animal
na região entre a nuca e a base do pescoço à frente das escápulas até
aparecer a pele. Colocar a ponta da pipeta sobre a pele e apertar várias vezes
até esvaziar todo seu conteúdo diretamente em vários pontos, para evitar que
o produto escorra.
Evitar esfregar a pele após a aplicação do produto e evitar colocar coleiras de
couro ou de tecido no animal tratado até que o pêlo esteja bem seco.
Dose única. Não se recomenda o fracionamento do produto
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FRONTLINE® TOPSPOT CÃES não é repelente, matando pulgas, carrapatos e
piolhos mastigadores que entrarem em contato com o animal. Os carrapatos
estarão mortos nas primeiras 48 horas após o contato com o produto, por esta
razão, a possibilidade de 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 das pulgas já presentes no meio ambiente no momento da
aplicação (ovos, larvas e pupas) podem continuar seus ciclos, havendo
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