
 

MENȚIUNI LEGALE

Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 2-5 kg; pentru câini de 5-10 kg; pentru câini de 10-20 kg; pentru câini de 20-40 kg; pentru câini 
de 40-60 kg
Deţinătorul autorizaţiei de comercializare: MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Franța. Producător responsabil pentru eliberarea seriei: 
MERIAL, 4 Chemin du Calquet, 31300 Toulouse, Franţa. INDICAŢII Pentru tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici și/sau căpușe atunci când 
este necesară o activitate repelentă (anti-hrănire) împotriva flebotomilor, muștelor și/sau țânțarilor. Pentru tratamentul şi prevenirea infestaţiilor 
cu purici Ctenocephalides felis şi prevenirea infestațiilor cu purici Ctenocephalides canis. Produsul ucide puricii C. felis de pe animal în 24 de ore. 
Un singur tratament previne o nouă infestație cu purici timp de 4 săptămâni. Produsul poate face parte din strategia de tratament pentru controlul 
dermatitei alergice provocate de purici dacă acest diagnostic a fost stabilit de medicul veterinar. Produsul are o eficiență repelentă împotriva 
căpușelor (Dermacentor reticulatus) începând cu 7 zile și până la 4 săptămâni după tratament. Cu toate acestea o singură căpușă se poate fixa și 
desprinde în primele 24 de ore după infestare. Produsul are o eficiență acaricidă imediată împotriva speciilor Rhipicephalus sanguineus și Ixodes 
ricinus dar dacă în momentul aplicării sunt prezente căpușele, este posibil ca acestea să nu moară în primele 48 de ore după tratament. Produsul 
are o eficiență acaricidă persistentă împotriva căpușelor (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) timp de 4 săptămâni. 
Produsul are o eficiență repelentă (anti-hrănire) timp de 3 săptămâni împotriva flebotomilor (Phlebotomus perniciosus) și timp de 4 săptămâni 
împotriva țânțarilor (Culex pipiens). Produsul are o eficiență insecticidă persistentă împotriva flebotomilor (Phlebotomus perniciosus) timp de 3 
săptămâni. Produsul îndepărtează și ucide musca de grajd (Stomoxys calcitrans) timp de cinci săptămâni. CONTRAINDICAŢII A nu se utiliza la 
animale bolnave sau în convalescenţă. A nu se utiliza la pisici și iepuri deoarece poate produce reacţii adverse şi chiar moartea. A nu se utiliza în 
caz de hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la oricare din excipienţi. REACŢII ADVERSE Dintre reacţiile adverse suspecte, foarte rare, 
au fost raportate după utilizare reacţii trecătoare, la nivelul pielii în locul aplicării produsului (decolorarea pielii, alopecie locală, prurit, eritem) şi 
prurit generalizat sau alopecie. De asemenea, au mai fost raportate hipersalivaţie, reacţii neurologice reversibile (creşterea sensibilităţii la stimuli, 
hiperactivitate, tremor muscular, depresie, alte reacţii neurologice) sau vomă. Uşoară hipersalivaţie și vomă pot apărea, în cazul ingerării produsului, 
dacă animalul linge zona de aplicare a produsului. SPECII ŢINTĂ: Câini 
CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE: Administrare topică pe piele (spot-on).Următorul tabel definește care pipetă trebuie utilizată în funcție de 
greutatea câinelui:

 Ingrediente active Ingrediente active
Frontline Tri-Act soluție 

spot-on pentru câini Volumul unității dozate Fipronil (mg)
Permethrin 

(mg) Butilhidroxitoluene 
(E321) (mg)

Câini foarte mici 2-5kg 0.5 33.8 252.4 0.563
Câini de talie mică 5-10kg 1 67.6 504.8 1.125
Câini de talie medie 10-20kg 2 135.2 1009.6 2.250
Câini de talie mare 20-40kg 4 270.4 2019.2 4.500
Câine de talie XL 40-60kg 6 405.6 3028.8 6.750
Câini > 60 kg Utilizați combinația de pipete adecvată
Schema de tratament: Utilizarea produsului trebuie făcută în urma confirmării infestării sau a riscului de infestare cu purici și/sau căpușe în același 
timp cu necesitatea unei activități repelente (anti-hrănire) împotriva flebotomilor și/sau țânțarilor și/sau muștelor. În funcție de repetarea riscului 
de infestare cu acești ectoparaziți poate fi stabilită și repetarea tratamentului. În aceste cazuri, intervalul minim de tratament este de cel puțin 
4 săptămâni. . ATENŢIONĂRI SPECIALE Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă: Poate exista deja pe animal fixată o singură căpuşă sau o 
înțepătură a unui țânțar sau flebotom. Din acest motiv nu poate fi exclusă  transmiterea agenților patogeni de către aceste artropode, dacă condiţiile 
sunt favorabile. Produsul rămâne eficace împotriva puricilor când animalele tratate intră ocazional în apă (ex. înot, îmbăiere). Cu toate acestea, 
câinii nu trebuie lăsați să înoate și să nu fie șamponați timp de 48 de ore după aplicarea tratamentului. A se evita înotul sau șamponarea frecventă 
a câinilor tratați deoarece poate fi afectată menținerea eficacității produsului. În vederea reducerii reinfestării datorită apariției de noi purici, se 
recomandă ca toti câinii din casă să fie tratați. Animalele care trăiesc în același spatiu trebuie tratate cu un produs medicinal veterinar potrivit 
speciei lor. Pentru a reduce riscul de infestare din mediu, se recomandă utilizarea unui tratament suplimentar adecvat mediului în care trăiesc 
animalele, împotriva puricilor și a stadiilor lor de dezvoltare. Precauţii speciale pentru utilizare la animale: În absența studiilor specifice, utilizarea 
acestui produs nu este recomandată câinilor cu vârsta mai mică de 8 săptămâni sau cu greutatea mai mică de 2 kg. A se evita contactul produsului 
cu ochii animalului. Este foarte important să ne asigurăm că aplicarea produsului este făcuta într-o zonă în care animalul nu poate să lingă produsul 
şi de asemenea, să ne asigurăm că animalele nu se ling unul pe celălalt după tratament. Datorită fiziologiei unice a pisicilor care este incapabilă 
să metabolizeze anumiţi compuşi, inclusiv permethrin, acest produs medicinal veterinar poate produce acestei specii convulsii care pot fi fatale. În 
cazul expunerii accidentale, se recomandă spălarea pisicii cu şampon sau săpun și solicitarea de urgență a sfatului medicului veterinar. Pentru a 
preveni expunerea accidentală a pisicilor la acest produs, ţineţi separat pisicile de câinii trataţi până când locul unde a fost aplicat este uscat. Este 
important ca pisicile să nu lingă locul unde a fost aplicat produsul medicinal veterinar pe câini. În cazul unei astfel de expuneri solicitați imediat 
sfatul medicului veterinar. Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale: Numai 
pentru uz veterinar. Acest produs poate determina iritarea pielii şi a ochilor. În consecinţă, trebuie evitat contactul produsului cu pielea sau cu ochii. 
Utilizare în perioada de gestaţie și lactaţie: Studiile de laborator, cu fipronil și permethrin nu au produs nici un efect teratogenic sau embriotoxic. 
Nu au fost efectuate studii cu acest produs pe animale în perioada de gestație sau lactație. S-a demonstrat că N-metilpirolidona, un excipient al 
produsului medicinal veterinar, are un efect teratogenic la animalele de laborator după expunerea repetată la doze mari. A se utiliza numai în baza 
evaluării raportului beneficiu/risc de către medicul veterinar. Supradozare: Siguranţa în utilizare a fost evaluată la câini sănătoşi adulţi trataţi cu 
o doză de până la 5 ori mai mare decât doza maxim recomandată (trataţi de 3 ori la intervale lunare) şi la căţei (cu vârsta de 8 săptămâni, trataţi 
o dată). Printre reacţiile adverse cunoscute se pot număra simptome neurologice uşoare, vomă şi diaree. Aceste simptome sunt trecătoare şi de 
obicei dispar fără tratament în 1-2 zile. Animalele trebuie întotdeauna tratate cu pipeta corespunzătoare greutăţii lor. ALTE INFORMAŢII Fipronil 
este un insecticid şi acaricid aparţinând familiei fenil-pirazol. Fipronil ucide puricii în 24 de ore, căpuşele şi păduchii în 48 de ore de la expunere. 
Permethrin aparţine clasei tip I de piretroide, care sunt acaricide şi insecticide cu activitate repelentă. Permethrin în produs asigură activitatea 
repelentă împotriva flebotomilor (>80% timp de 4 săptămâni), ţânţari şi căpuşe.Cutie cu 3 pipete de 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml or 6 ml. O singură 
mărime pe cutie. Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 CREEAZĂ

Noul antiparazitar extern
optimizat și pentru combaterea 
insectelor zburătoare
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T h e  3 i n 1  F R O N T L I N E  a c t i o n

 FOR

DOGS

Desigilați pipeta și aplicați direct pe pielea câinelui, 
în două locuri: unul la baza gâtului deasupra 
omoplaţilor şi cealălalt pe linia mediană a gâtului 
între baza craniului şi omoplaţi.

Nu mângâiați câinele imediat după aplicare și nu-l îmbăiați 
timp de 48 ore după aplicare.

Soluția se distribuie pe suprafața pielii și rămâne activă timp de o 
lună. Poate fi aplicată din nou la fiecare 4 săptămâni. Respectați 
acest interval.

1

2
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MOD DE ADMINISTRARE
pentru

Alegeți pipeta 
corespunzătoare greutății 
câinelui dumneavoastră

Frontline Tri-act este destinat exclusiv câinilor. 
A nu se utiliza la pisici și la iepuri.

T h e  3 i n 1  F R O N T L I N E  a c t i o n

 FOR

DOGS

ESTE DISPONIBIL ÎN CINCI FORME
DE PREZENTARE

T h e  3 i n 1  F R O N T L I N E  a c t i o n

 FOR

DOGS

PENTRU

CÂINI
REPELENT



UN TRATAMENT COMPLET ÎMPOTRIVA 
ECTOPARAZIȚILOR ÎNTR-UN SINGUR GEST!

câinele zi după zi

împotriva căpușelor și a invaziei
insectelor zburătoare puricii și căpușele

ACȚIUNE 
3-ÎN-1

Primăvara și vara, câinele poate fi atacat de insecte zburătoare 
(flebotomi, țânțari și muște de grajd) și căpușe. Înțepăturile lor pot fi 
fie nedureroase fie extrem de dureroase sau chiar să provoace reacții 
alergice. Mai mult de atât insectele pot transmite boli grave. 
Frontline Tri-act are un efect repelent de lungă durată 
împotriva insectelor zburătoare și împotriva căpușelor. 

La fel ca și pentru oameni, atacurile paraziților sunt foarte incomode și pentru 
câini. Căpușele se fixează pe câine și se hrănesc cu sânge timp de mai multe 
zile. În timp ce se hrănește, o căpușă femelă se poate mări de 120 de ori față 
de dimensiunea sa inițială.
Puricii se pot înmulți foarte repede și pot infesta atât câinele cât și mediul în 
care trăiește.
Tratându-vă cainele în fiecare lună cu Frontline Tri-act puteți elimina 
foarte repede puricii, înainte de depunerea 
ouălor și căpușele înainte de a se fixa pe 
câine.
Asigurați astfel un tratament cu efect  
rapid împotriva infestărilor, evitând 
transmiterea bolilor răspândite de acești 
paraziți și prevenind înmulțirea puricilor 
din casa dumneavoastră.

Frontline Tri-act ucide, de 
asemenea, flebotomii și muștele
de grajd.  

Paraziții pot transmite diverse boli câinelui: flebotomii pot transmite 
leishmanioza, țânțarii pot transmite dirofilarioza cardiovasculară, virusul 
West Nile și alți viruși, căpușele pot transmite babesioza și boala 
Lyme, etc. Puricii pot transmite tenia. Aceste boli se pot manifesta 
prin simptome diferite cum ar fi: febră, letargie, anemie, pierderea în 
greutate sau pot fi chiar fatale.
Zi după zi, Frontline Tri-act îi asigură câinelui un nivel ridicat de 
protecție împotriva paraziților care sunt purtătorii acestor boli.

ACȚIUNEA 1 
EFECT REPELENT

ACȚIUNEA 2 
ELIMINĂ 

ACȚIUNEA 3 
PROTEJEAZĂ 

împotriva căpușelor și a invaziei
insectelor zburătoare 

puricii și căpușele 

câinele -zi după zi


