
 

 

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА 

Фиприст 2,5 mg/ml спрей за котки и кучета 

Fypryst 2.5 mg/ml cutaneous spray, solution for cats and dogs 

 
1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ  

 
Притежател на лиценза за употреба: 
KRKA, d.d., Novo mesto 
Šmarješka cesta 6 
8501 Novo mesto 
Словения 
 
2. ИМЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ 
 
Фиприст 2,5 mg/ml спрей за кучета и котки 
Фипронил 
 
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 

 
1 ml чиста, безцветна течност съдържа 2.5 mg фипронил. 
 
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 

 
Лечение и превенция на опаразитяване с кърлежи и бълхи при котки и кучета, и като част от 
лечението на Алергичен Кърлежов Дерматит при котки и кучета. 
Продуктът е активен срещу Ixodes spp, включително Ixodes ricinus, важен като вектор на 
Лаймската болест. Продуктът контролира опаразитявания с хапещи въшки Trichodectes canis 
при кучета и хапещи въшки Felicola subrostratus при котки.. 
 
Продуктът е активен в продължение на 3 месеца срещу бълхи при кучета и до 2 месеца при 
котки, в зависимост от условията на средата. Ефективен е срещу опаразитяване с кърлежи в 
продължение на 1 месец при кучета и котки, в зависимост от условията на средата. 
 
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 
Не използвайте при болни (системни болести, треска) или възстановяващи се животни. 
Не използвайте при зайци, поради възможна поява на нежелани реакции и дори смърт. 
Не използвайте при случаи на свръхчувствителност към активната субстанция или помощните 
вещества. 
 
6. СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ 
 
Ако се появи близане, може да бъде наблюдаван кратък период на хиперсаливация, който 
основно се дължи на естеството на носителя. 
Сред изключително редките подозирани нежелани реакции са докладвани транзитни кожни 
реакции, еритема, пруритус или алопеция след употреба. По изключение след употреба са 
наблюдавани хиперсаливация, обратими неврологични признаци (хиперестезия, депресия, 
нервни признаци), повръщане или респираторни признаци. 
Не предозирайте. 
Ако забележите някакви сериозни реакции или други реакции, които не са споменати в тази 
листовка, моля информирайте Вашият ветеринарен лекар. 
 
7. ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
 
Котки и кучета. 



 

 

 
8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Път на въвеждане: механична помпа спрей за външна употреба, с помпа осигуряваща 0,5 ml 
(100 ml бутилка) или 1,5 ml (250 ml бутилка) или 3 ml (500 ml бутилка) спрей при изпомпване. 
 
Метод на приложение  
Напръскайте цялото тяло на животното като прилагате от разстояние приблизително 10-20 см 
Пръскайте в посока срещу растежа на косъма и се уверете, че цялата космена покривка на 
животното е навлажнена. Разрошете козината, особено при дългокосмести животни, за да може 
продуктът да проникне надолу до кожата. 
За третиране на района на главата, и при млади или неспокойни домашни любимци, 
апликирането може да стане чрез напръскване на ръка с ръкавица и втриване на продукта в 
козината. Оставете да изсъхне от самосебе си. Не подсушавайте с кърпа. 
 
Дозировка : С цел да се навлажни козината до кожата, в зависимост от дължината на косъма, 
приложете 3 до 6 ml за кг телесна маса, (7,5 до 15 mg активна субстанция на кг телесна маса) т.е 
6 до 12 изпомпвания на кг телесна маса за приложение на 100 ml, или 2 до 4 изпомпвания за 
250 ml, или 1 до 2 изпомпвания за приложение на 500 ml. 
 
Състав : Формулата съдържа покриващ агент. Поради това спреят изгражда филм и прави 
козината лъскава. 
 
Кученца и котенца могат да бъдат безопасно третирани след двудневна възраст. 
 
Третирането на легла, килими и мека мебел с подходящи инсектициди ще помогне в 
намаляването на екологичният риск и ще повиши максимално продължителността на 
протекцията на продукта срещу опаразитявания. 
Продуктът не е подходящ за директно третиране на околната среда. 
 
 
9. СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Опаковката от 100 ml е за приблизително 8 третирания на късокосмести средно големи котки (4 
кг).Опаковката от 250 ml е за приблизително 4 третирания на късокосмести средно големи 
кучета (20 кг).Опаковката от 500 ml е за приблизително 4 третирания на късокосмести големи 
кучета (40 кг)  
 
При отсъствие на изследвания за безопасност, минималният интервал между третиранията е 4 
седмици. 
 
За оптимална ефикасност не се препоръчва да къпете животните в продължение на два дни 
преди и след третирането с продукта. Къпането или сапунисването до четири пъти за два 
месеца не е показало значителено влияние върху остатъчният ефект на продукта. Месечното 
третиране е препоръчително, когато се прилага по-често къпане.  
 

10. КАРЕНТЕН СРОК 
 
Няма приложен. 
 
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца  
 
Съхранявайте под 25°C. 
Високо запалим. 



 

 

Пазете от директна слънчева светлина. 
 
Не използвайте след срока на годност отбелязан върху опаковката  след ‘ГОДЕН ДО’. 
Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 1 година.  
 
12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)  

 
Не превишавайте препоръчителната доза. 
Избягвайте контакт с очите на животните. 
Не пръскайте директно върху участъци с наранена кожа. 
Оставете третираните животни да се изсушат в добре вентилирани помещения (виж точка 4.5). 
Не задържайте животните в тесни пространства или в транспортерите на домашните любимци 
докато космената покривка не изсъхне напълно. 
При отсъствие на видова толерантност и данни за ефикасност, продуктът не се препоръчва за 
използване при други видове освен кучета и котки. 
 
Важно е да се уверите, че животните не се ближат едно друго след употреба на продукта. 
Фипронил може неблагоприятно да повлияе водните организми. Не позволявайте на кучетата 
да плуват във водни басейни до 2 дни след апликацията. 
Може да има прикрепване на единични кърлежи. Поради това не може да се изключи рискът от 
предаване на инфекциозни заболявания, ако условията на средата са неблагоприятни. 
Пазете третираните животни далеч от огън или други източници на топлина, и повърхности, 
които могат да бъдат засегнати от алкохолен спрей, за минимум 30 минути след третирането и 
докато козината не е напълно суха. Не пръскайте върху открит огън или всякакъв запалим 
материал. 
Само за външна употреба. 
Лабораторните изследвания не показват тератогенни ефекти на фипронил върху плъхове и 
зайци. 
Формулата се понася много добре от кученца след третиране на лактиращи кучки. 
Няма налична информация относно третирането на бременни или кърмещи котки. 
 
Рискът от появата на странични реакции (виж точка 4.6) може да се повиши при предозиране, 
поради което животните трябва винаги да бъдат третирани с правилната доза, в зависимост от 
телесната маса. 
  
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 

животните  
Този продукт може да причини дразнене на мукозните мембрани и очите. Поради това трябва 
да се избягва контакт на продукта с устата и очите. 
Лицата, прилагащи препарата с известна свръхчувствителност към активната субстанция или 
към алкохол, трябва да избягват контакта с продукта. Избягвайте попадане на съдържанието 
върху ръцете. Ако това се случи , измийте ръцете със сапун и вода. 
След инцидентно попадане на продукта в окото, то трябва да бъде внимателно изплакнато с 
чиста вода. 
Третираните животни не трябва да се държат на ръце докато козината не е напълно суха, и не 
бива да се разрешава на децата да играят с третираните животни докато козината не е напълно 
суха. Препоръчително е животните да не се третират през дена, а рано вечер, като наскоро 
третираните животни не трябва да спят при собствениците, особено при деца. 
Напръскайте животните на открито пространство или в добре вентилирана стая. 
Не вдишвайте спрея. Недейте да пушите, пиете или храните по време на третирането. 
Носете PVC или гумени ръкавици по време на третирането на животните. Препоръчително е да 
носите водоустойчива престилка, за да предпазите дрехите си. 
Ако дрехите Ви се напоят с продукта, той трябва да се отстрани и да се измие преди повторна 
употреба. 
Изхвърлете ръкавиците след употреба и измийте ръцете със сапун и вода. 



 

 

Измийте пръските от кожата със сапун и вода незабавно. Ако се появи дразнене, потърсете 
медицински съвет. Хората с известна чувствителност или астма, могат да са чувствителни към 
продукта. Не използвайте продукта, ако преди се е появявала реакция към него.  
Лечение на множество животни: Добрата вентилация е от съществена важност, когато няколко 
животни ще бъдат третирани. Третирайте множество животни навън, или редуцирайте 
количеството на парите в сградата, като преместите животните от стаята, в която са третирани , 
докато алкохолът се изпари и се уверете, че тя е добре вентилирана между индивидуалните 
третирания. В допълнение, уверете се, че стаята за съхнене е добре вентилирана 
като трябва да избягвате престоят на няколко наскоро третираните животни в рамките на едно 
и също въздушно пространство. 
 
13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 

 
Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се унищожават в 
съответствие с националните изисквания. 
Фипронил може неблагоприятно да повлияе водните организми. Не замърсявайте езера, водни 
басейни или канавки с продукт или празни опаковки.Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да 
унищожите лекарствата, които вече не са ви необходими. Тези мерки ще помогнат за опазване на 
околната среда. 
 
14. ДАТА НА ПОСЛЕДНО ОДОБРЕНИЕ НА ЛИСТОВКАТА 
 
 
15. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Непрозрачна бяла 100 ml бутилка (HDPE) снабдена с помпа спрей доставяща 0.5 ml на всяко 
изпомпване. 
Непрозрачна бяла 250 ml бутилка (HDPE) снабдена с помпа спрей доставяща 1.5 ml на всяко 
изпомпване. 
Непрозрачна 500 ml бяла бутилка (HDPE) снабдена с помпа спрей доставяща 3.0 ml на всяко 
изпомпване . 
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. 
 
За допълнителна информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се 
с локалния представител на притежателя на лиценза за употреба.  
 


