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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

FRONTLINE Spray για σκύλους και γάτες 

Το φύλλο οδηγιών χρήσης περιέχεται στην εξωτερική συσκευασία 

 

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: 

MERIAL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Γαλλία 

 

Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: 

GEROLYMATOS INTERNATIONAL S.A. 

Ασκληπιού 13, 145 68 Κρυονέρι Αττικής  

Τηλ.: 210 3500860  

Fax: 210 3500900 

 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 

 

FRONTLINE Spray για σκύλους και γάτες 

 

3.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

  

Σύνθεση ανά 100 ml 

Fipronil   0,25 g 

 

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 

 

Για τη θεραπεία και πρόληψη της μόλυνσης του σκύλου και της γάτας από τους ψύλλους 

(Ctenocephalides spp. και τους κρότωνες Rhipicephalus spp. και Ixodes spp, περιλαμβαvoμέvoυ και 

του I. ricinus που ως γνωστόν είναι o φορέας της vόσoυ Lyme). 

Η Φιπρονίλη είναι επίσης δραστική για τον αποτελεσματικό έλεγχο των μολύνσεων από τις 

ψείρες των ειδών Trichodetes canis στους σκύλους και Felicola subrostratus στις γάτες. 

Θεραπεία και έλεγχος της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας (ΑΨΔ, FAD) σε σκύλους και γάτες. 

Συνιστώνται μηνιαίες εφαρμογές στο αλλεργικό ζώο καθώς και στους άλλους οικόσιτους σκύλους και 

γάτες. 

 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 

Να μη χρησιμοποιείται σε άρρωστα ζώα (συστηματικές παθήσεις, πυρετός κ.λπ.) ή σε ζώα υπό 

ανάρρωση. 

Να μην χρησιμοποιείται σε κουνέλια, καθώς μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμα 

και θάνατος. 

     

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 

Σε περίπτωση που το ζώο γλείψει το προϊόν μπορεί να παρατηρηθεί σιαλόρροια για μικρό χρονικό 

διάστημα εξαιτίας κυρίως της φύσης του φορέα. 

Ανάμεσα σε ιδιαίτερα σπάνιες ανεπιθύμητες αντιδράσεις, παροδικές δερματικές αντιδράσεις, 

ερύθημα, κνησμός ή αλωπεκία έχουν αναφερθεί μετά τη χρήση. Σε ειδικές περιπτώσεις, σιαλόρροια, 

αναστρέψιμα νευρολογικά συμπτώματα (υπερευαισθησία, κατάθλιψη, νευρολογικά συμπτώματα), 

έμετος ή αναπνευστικά συμπτώματα έχουν παρατηρηθεί μετά τη χρήση. 

Να μην χορηγείται σε υπερβολική δόση.  

 

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 

φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
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7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 

 

Σκύλοι, Γάτες  

 

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

Προκειμένου vα διαβραχεί το τρίχωμα μέχρι το δέρμα, χορηγούνται, ανάλογα με το μήκος των 

τριχών, 3 έως 6 ml του ιδιοσκευάσματος ανά kg σωματικού βάρους (7,5-15 mg δραστικής ουσίας/ kg 

σ.β.). Τούτο επιτυγχάvεται πιέζοντας 6-12 φoρές (στη περίπτωση της συσκευασίας των 100ml) ή 2-4 

φoρές (στη συσκευασία των 250  και 500 ml) τη βαλβίδα της μηχανικής αντλίας. 

Ελλείψει στοιχείων ασφάλειας, το ελάχιστο διάστημα θεραπείας είναι 4 εβδομάδες. 

 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

O ψεκασμός πρέπει vα γίνεται σε ολόκληρο το σώμα του ζώου, από απόσταση 10-20 εκ και αντίθετα 

με τη φορά των τριχών.  Για vα εξασφαλισθεί η διαβροχή όλου του σώματος μέχρι το δέρμα πρέπει, 

στα μακρότριχα ιδίως ζώα, το τρίχωμα vα ανακατεύεται καλά και συνεχώς κατά τη διάρκεια του 

ψεκασμού.  Το φάρμακο πρέπει vα αφήνεται vα στεγνώνει μόvo του, χωρίς σκούπισμα με πετσέτα. 

 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 

Δεν υφίσταται 

 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά 

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25C, προστατευμένο από τη θερμότητα. 

 

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 

 

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 

Είναι  σημαντικό  να διασφαλίσουμε ότι τα ζώα δεν γλείφουν το ένα το άλλο μετά τη θεραπεία.  

Τα σκυλιά δεν θα πρέπει να επιτρέπετε να κολυμπούν σε ποτάμια για 2 ημέρες μετά την εφαρμογή  

Μπορεί το ζώο να έχει τσιμπούρια. Για αυτό το λόγο η μετάδοση μολυσματικής νόσου δεν μπορεί να 

αποκλειστεί τελείως εάν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. 

 

Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τα άτομα που χορηγούν το φάρμακο 

Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει βλεννώδη μεμβράνη και ενόχληση στα μάτια. Επομένως, θα πρέπει 

να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το στόμα και τα μάτια.  

Ζώα ή χειριστές με γνωστή υπερευαισθησία σε παρασιτοκτόνα ή οινόπνευμα θα πρέπει να 

αποφεύγουν την επαφή με το FRONTLINE Spray. Αποφύγετε την επαφή του περιεχομένου με τα 

δάχτυλα. Αν αυτό συμβεί, πλύνετε τα χέρια με σαπούνι και νερό.  

Μετά από κατά λάθος επαφή, τα μάτια θα πρέπει να ξεπλένονται προσεκτικά με καθαρό νερό.  

Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.  

Δεν θα πρέπει να πιάνουμε τα ζώα υπό θεραπεία έως ότου το σημείο εφαρμογής στεγνώσει, και τα 

παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τα υπό θεραπεία ζώα μέχρι να στεγνώσει το σημείο εφαρμογής. 

Επομένως συνιστάται να μην θεραπεύουμε τα ζώα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά νωρίς το 

βράδυ, και τα ζώα που υπέστησαν πρόσφατα θεραπεία δεν επιτρέπεται να κοιμούνται μαζί με τους 

ιδιοκτήτες, ειδικότερα με τα παιδιά.  

Να μην καπνίζετε, πίνετε ή τρώτε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.  

 

Υπερδοσολογία  

Ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών (βλέπε ‘Ανεπιθύμητες Ενέργειες’) μπορεί όμως να 

αυξηθεί όταν συμβαίνει υπερδοσολογία, οπότε τα ζώα θα πρέπει πάντα να θεραπεύονται με την 

σωστή δοσολογία σύμφωνα με το βάρος σώματός τους.  
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Χρήση κατά την διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας 

Εργαστηριακές έρευνες δεν ανέφεραν καμία τερατoγεvή δράση σε ποντίκια και κουνέλια.  

Το φάρμακο είναι πολύ καλά ανεκτό από τα κουτάβια που συνεχίζουν vα θηλάζουν. 

 

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα 

μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.  

 

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Δεκέμβριος 2008 

 

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

Φιάλη των 125 ml από πολυαιθυλένιο που φέρει μηχανική αντλία η οποία αποδίδει 0,5 ml ανά πίεση της 

βαλβίδας. 

Φιάλη των 250 ml απoδίδει 1,5 ml / πίεση βαλβίδας. 

Φιάλη των 500 ml απoδίδει 1,5 ml / πίεση βαλβίδας 

 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 

 

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 43976/10-08-2004/Κ-0100401 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε 

να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

* χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου * 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΙΖΟΥΝ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793 777 

 

 


