
 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 2-5kg. Frontline 

Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 5-10 kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 10-20 kg. Frontline Tri-

Act roztwór do nakrapiania dla psów 20-40kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 40-60kg. SKŁAD 

JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml roztworu zawiera: Fipronil – 67,6 mg, Permetryna - 504,8 mg POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Roztwór do nakrapiania na skórę WSKAZANIA Leczenie i zapobieganie inwazjom pcheł i/lub kleszczy połączone z działaniem 

odstraszającym owady: ćmiankowate, bąkowate i/lub komary. Pchły: Leczenie i zapobieganie inwazjom pcheł 

Ctenocephalides felis oraz zapobieganie inwazjom pcheł Ctenocephalides canis. Jedno podanie produktu zapobiega nowym 

inwazjom pcheł przez 4 tygodnie. U zwierząt ze zdiagnozowanym  alergicznym pchlim zapaleniem skóry produkt można 

wykorzystywać jako element terapii. Kleszcze: Leczenie i zapobieganie inwazjom kleszczy (Dermacentor reticulatus, Ixodes 

ricinus i Rhipicephalus sanguineus). Jedno podanie produktu eliminuje (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, 

Rhipicephalus sanguineus) i odstrasza kleszcze (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) przez 4 tygodnie po zabiegu oraz 

odstrasza Dermacentor reticulatus od 7 dnia do 4 tygodni po zabiegu. Komary i ćmianki: Odstrasza (zniechęca do 

pobierania pokarmu) ćmianki (Phlebotomus perniciosus) przez 3 tygodnie oraz komary (Culex pipiens, Aedes albopictus) 

przez 4 tygodnie. Eliminuje ćmianki (Phlebotomus perniciosus) i komary (Aedes albopictus) przez 3 tygodnie. Zmniejszenie 

ryzyka infekcji Leishmania infantum przenosznej przez zainfekowane ćmianki (Phlebotomus perniciosus) do 4 tygodni. Jest 

to efekt pośredniego działania produktu na wektor. Muchy: Odstrasza (zniechęca do pobierania pokarmu) i eliminuje muchy 

z rodzaju Stomoxys calcitrans przez 5 tygodni. PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować u zwierząt chorych lub wracających do 

zdrowia. Stosować wyłącznie u psów. Nie stosować u kotów ani u królików ze względu na możliwość wystąpienia działań 

niepożądanych a nawet śmierci.  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną 

substancję pomocniczą. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Animal Health France 

SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCJA ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel. 22 699 06 99, fax 22 699 06 98 NUMER 

POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 2459/15, 2460/15, 2461/15, 2462/15, 2463/15 PRODUKT LECZNICZY 

WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU Wrzesień 2020 DATA 

OPRACOWANIA MATERIAŁU REKLAMOWEGO MARZEC 2022  

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


