Fipronil + (S)-Methoprene
100 mg/ml 120 mg/ml

Fibroline SM Kedi
Damlatma Çözeltisi

Fipronil + (S)-Methoprene Kombinasyonu ile,
Ergin, Larva ve Yumurtalara Karşı Tam Koruma

Fipronil + (S)-Methoprene
100 mg/ml
90 mg/ml

Fibroline SM Köpek
Damlatma Çözeltisi

Fipronil + (S)-methoprene Kombinasyonu,
● Dış Parazitlerin Yaşam Döngüsünü Kırar.
● Larva ve Yumurtaların Gelişmesini Önler.

Fibroline SM Köpek

Fibroline SM Kedi
Damlatma Çözeltisi

Damlatma Çözeltisi

Fipronil + (S)-Methoprene

Fipronil + (S)-Methoprene
100 mg/ml

100 mg/ml

90 mg/ml

Köpekler İçin Ektoparaziter
(İnsektisit - Akarisit)

BİLEŞİMİ
Berrak Sarı renkli bir çözelti olup, her ml’de 100 mg Fipronil 90 mg (S)-Methoprene içerir.
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI
FİBROLİNE SM KÖPEK Damlatma Çözeltisi, köpeklerde aşağıdaki dış parazit enfestasyonlarının tedavi ve korunmasında kullanılır:
- Pire enfestasyonu (Ctenocephalides canis).
Erişkin pirelerin enfestasyonlarına karşı insektisit etkinliği 8 hafta boyunca devam eder. Aynı zamanda uygulamadan sonraki 8 hafta boyunca, erişkin
pire yumurtalarının (ovisidal aktivite), larvaların ve pupaların (larvasidal aktivite) gelişmesini engelleyerek pirelerin çoğalmasını önler.
- Kene enfestasyonu (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Kene türüne göre değişmekle birlikte, dört haftaya kadar
süreyle kalıcı akarisit etki gösterir.
- Isırıcı bit enfestasyonu (Trichodectes canis).
Pire Alerjik Dermatitis (FAD) kontrolünde destekleyici olarak kullanılabilir.
UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Topikal olarak doğrudan deri üzerine uygulanır. Köpeklerde minimum antiparaziter aktif madde dozları Fipronil için 6,7 mg/kg ve (S)-Methoprene için
6 mg/kg canlı ağırlıktır. Pratik uygulama dozları köpeğin ağırlığına göre ayarlanmış olup, 0,67 ml’ lik, 1,34 ml’ lik, 2,68 ml’ lik veya 4,02 ml’ lik 1 adet
tüptür.
Köpeğin
Canlı Ağırlığı

Uygulanan Aktif
Madde Miktarı

2 - 10 kg arası

67 mg Fipronil: 60,30 mg (S)-Methoprene

0,67 ml

S

10 - 20 kg arası 134 mg Fipronil: 120,60 mg (S)-Methoprene

1,34 ml

M

20 - 40 kg arası 268 mg Fipronil: 241,20 mg (S)-Methoprene

2,68 ml

L

40 - 60 kg arası 402 mg Fipronil: 361,80 mg (S)-Methoprene

4,02 ml

XL

Tüp
Tüp İçeriği İşareti

Uygulama Yolu: Tüp dik olarak tutulur ve kapak çevrilerek açılır. Köpeklerde iki omuz arasındaki boynun başlangıç bölgesinde bulunan tüyler, derisi
görülecek şekilde ayırılır. Tüp deri üzerine yerleştirilip birkaç kez hafifçe sıkılarak, içerik deri üzerine tek bir leke halinde tamamen boşaltılır.
İSTENMEYEN YAN ETKİLER
Uygulama bölgesinde çok seyrek, geçici deri reaksiyonları (deride renk kaybı, lokal tüy dökülmesi, kaşıntı, kızarıklık) ve genel bir kaşıntı veya tüy
dökülmesi şekillendiği bildirilmiştir. Kullanımdan sonra aşırı salivasyon, reverzibl nörolojik semptomlar (hiperestezi, depresyon ataksi ve tremor gibi
sinirsel semptomlar) veya kusma görülebildiği bildirilmiştir. Hayvan ilaçlı bölgeyi yaladığı takdirde kısa süreli hipersalivasyon (aşırı salya akıntısı)
şekillenebilir. Doz aşımı yapmayınız.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Orijinal ambalajında, 25°C’nin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI: İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.); Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
1, 3 ve 6 adet 0,67 ml-1,34 ml-2,68 ml-4,02 ml ürün içeren blister ambalajlı; polyfoil PE tüpler veya termoform olarak şekillendirilmiş şeffaf film
(PP-Koeks-HDPE) ve beyaz folyodan (PET-AL-HDPE) oluşan pipetler karton kutularda satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle; eczane, veteriner muayenehaneleri ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerinde satılır (VHR).
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 24.09.2019 - 028/0073
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ
BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş.
İTOSB (İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi) 12. Cad. No: 8 34959
Tepeören - Tuzla / İstanbul www.bavet.com.tr - info@bavet.com.tr

120 mg/ml

Kediler İçin Ektoparaziter
(İnsektisit - Akarisit)
BİLEŞİMİ
Berrak Sarı renkli bir çözelti olup, her ml’de 100 mg Fipronil 120 mg (S)-Methoprene içerir.
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI
FİBROLİNE SM KEDİ Damlatma Çözeltisi, kedilerde aşağıdaki dış parazit enfestasyonlarının tedavi ve korunmasında kullanılır:
- Pirelerin eliminasyonu (Ctenocephalides spp.).
Erişkin pirelerin enfestasyonlarına karşı insektisit etkinliği 4 hafta boyunca devam eder. Aynı zamanda çevre koşullarına ve enfestasyon düzeyine
bağlı olarak uygulamadan sonraki 6 hafta boyunca, erişkin pire yumurtalarının (ovisidal aktivite), larvaların ve pupaların (larvasidal aktivite) gelişmesini engelleyerek pirelerin çoğalmasını önler.
- Kenelerin eliminasyonu (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Kene türüne göre değişmekle birlikte, iki haftaya kadar
süreyle kalıcı akarisit etki gösterir.
- Isırıcı bitlerin eliminasyonu (Felicola subrostratus).
Pire Alerjik Dermatitis (FAD) kontrolünde destekleyici olarak kullanılabilir.
UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Topikal olarak doğrudan deri üzerine uygulanır. Kedilerde minimum antiparaziter aktif madde dozları Fipronil için 5 mg/kg ve (S)-Methoprene için 6
mg/kg canlı ağırlıktır. Pratik uygulama dozu bu miktarların üzerinde olacak şekilde ayarlanmış olup, vücut ağırlıklarına bakılmaksızın, bütün kediler
için 0,5 ml’ lik 1 adet tüptür.
Uygulama Yolu: Tüp dik olarak tutulur ve kapak çevrilerek açılır. Kedilerde iki omuz arasındaki boynun başlangıç bölgesinde bulunan tüyler, derisi
görülecek şekilde ayırılır. Tüp deri üzerine yerleştirilip birkaç kez hafifçe sıkılarak, içerik deri üzerine tek bir leke halinde tamamen boşaltılır.
İSTENMEYEN YAN ETKİLER
Çok seyrek de olsa uygulama bölgesinde geçici deri reaksiyonları (deride renk kaybı, lokal tüy dökülmesi, kaşıntı, kızarıklık) ve genel kaşıntı veya
tüy dökülmesi şekillendiği bildirilmiştir. Kullanımdan sonra aşırı salivasyon, reverzibl nörolojik semptomlar (hiperestezi, depresyon, sinirsel semptomlar) veya kusma da görülebildiği bildirilmiştir. Hayvan ilaçlı bölgeyi yaladığı takdirde kısa süreli hipersalivasyon şekillenebilir.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Orijinal ambalajında, 25°C’nin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.); Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
1, 3 ve 6 adet 0,5 ml ürün içeren blister ambalajlı; polyfoil PE tüpler veya termoform olarak şekillenmiş şeffaf film (PP-Koeks-HDPE) ve beyaz
folyodan (PET-AL-HDPE) oluşan pipetler karton kutularda satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle; eczane, veteriner muayenehaneleri ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerinde satılır (VHR).
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 26.09.2019 - 028/0074
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ
BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş.
İTOSB (İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi) 12. Cad. No: 8 34959
Tepeören - Tuzla / İstanbul www.bavet.com.tr - info@bavet.com.tr

