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Eliminall 50 mg soluqfio para unqZio punctiforme para gatos 

2. COMPOSICAO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

1 pipeta (0,5 ml) contCm: 

Substincia activa: 

Fipronil 50 mg 

Excipientes: 

Butilhidroxianisol (E320) 0,10 mg 
Butilhidroxitolueno (E321) 0,05 mg 

Para a lista completa de excipientes, ver secgio 6.1. 

Solugio para ungio punctiforme. 
Liquido limpido, de cor amarelo claro a amarelo. 

Felinos (Gatos). 

4.2 Indicaglies de utilizagaio, especificando as espbcies-alvo 

Tratamento e prevengio de infestaqdes por pulgas (Ctenocephalides spp.) e carraqas (Ixodes ricinus) 
em gatos. 

0 medicamento veterinhrio tem uma eficacia insecticida persistente at6 4 semanas contra pulgas 
(Ctenocephalides spp.) e eficacia acaricida ate 4 semanas contra Ixodes ricinus e at6 1 sernana contra 
Dermacentor reticulatus e Rhipicephalus sanguineus. Se as carraqas de algumas esptcies 
(Dermacentor reticulatus e Rhipicephalus sanguineus) estiverem presentes quando o medicamento 
veterinhrio for aplicado, poderio nio ser todas mortas nas primeiras 48h, mas podem ser mortas numa 
semana. 

0 medicamento veterinkio pode ser usado como parte de uma estratkgia de tratarnento para o 
control0 da Dermatite Alergica a Picada da Pulga (DAPP), quando esta tenha sido previamente 
diagnosticada pel0 medico veterinlio. 
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Na aussncia de dados disponiveis, o medicamento veterinhrio nao deve ser aplicado em gatinhos com 
idade inferior a 2 meses de idade elou com peso inferior a 1 Kg. 
Nio aplicar a animais doentes (por ex.: doenqas sistemicas, febre.. .) ou convalescentes. 
Ndo aplicar a coelhos, dado que podem ocorrer reacqaes adversas ou ate mesmo a morte. 
NPo administrar em casos de hipersensibilidade a substiincia activa, dimetil sulfbxido ou a algum dos 
excipientes. 

4.4 Advertencias especiais para cada espkcie-alvo 

As pulgas dos animais de estimaqgo infestam frequentemente os cestos, carnas e ireas normais de 
repouso, como tapetes e mobilihrio, os quais devem ser tratados, em caso de infestagio massiva e ao 
iniciar as medidas de controlo, aplicando um insecticida adequado e aspirando regularmente. 

0 medicamento veterinhrio ngo impede as carraqas de se fixarem nos animais. Se o animal tiver sido 
tratado antes da exposiqgo as carraqas, estas s e r b  mortas nas primeiras 24 a 48 horas ap6s a fixaqgo 
no animal. Isto ocorre geralmente antes do ingurgitamento rninimizando, mas n b  excluindo, o risco 
de transmissb de doenpas. Depois de mortas, as carragas caem norrnalmente do animal, mas as 
carragas remanescentes podem ser removidas corn um puxio suave. 

N2io existem dados disponiveis sobre o efeito do banholutilizagio de champ8s sobre a eficacia do 
medicamento veterinkio em gatos. No entanto, com base nas informaq6es disponiveis relativamente 
aos ciies, a imersPo semanal em agua durante um minuto reduz numa semana a persistencia da eficacia 
insecticida contra as pulgas. 

Para um melhor controlo dos problemas de pulgas em vhrios animais da mesma casa, todos os caes e 
gatos devem ser tratados com urn insecticida adequado. 
Quando administrado como parte de uma estrategia no tratamento de dermatite alirgica a picada da 
pulga, recomenda-se aplicaqdes mensais no animal alCrgico e em outros gatos que v i v a  na mesma 
casa. 

4.5 PrecauqBes especiais de utilizaqlo 

i) PrecauqBes especiais para utilizaqgo em animais 

Evitar o contacto com os olhos do animal. Em caso de contacto ocular acidental, lavar imediata e 
abundantemente os olhos com agua. 

N ~ o  aplicar o medicamento veterinhrio em feridas ou pele lesionada. 

0 s  animais devem ser pesados corn a maior exactidgo possivel antes do tratamento. 

ii) Precauqiies especiais que devem ser tomadas pela pessoa que administra o medicamento 
veterinirio aos animais 

Este medicamento veterinkio pode causar irritaqao nos olhos e mucosas. Por conseguinte, o contacto 
do medicamento veterinario com os olhos e a boca deve ser evitado. 
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Em caso de contacto ocular acidental, lavar imediata e abundantemente os olhos corn agua. Se a 
irritaqb ocular persistir, procurar imediatamente um medico e rnostrar-lhe o folheto infonnativo ou o 
rotulo. 
Evitar que o medicamento veterinirio entre em contacto corn os dedos, Se isto ocorrer, lavar as mZos 
corn hgua e sab8o. 
Lavar as miios ap6s a aplicaqfto do medicamento veterinario. 
Nfo fumar, beber ou comer durante a aplicaqZio do medicamento veterinario, 
As pessoas com hipersensibilidade conhecida ao fipronil ou ao dimetil sulfbxido ou aos excipientes 
devem evitar o contacto com o medicamento veterinkio. 
0 s  animais tratados nHo devem ser manuseados ate o local da aplica9Zo estar seco, e nHo se deve 
permitir que as crianqas brinquem com animais tratados ate o local da aplicaqiio estar seco. Por isso, e 
recornendado que os animais niio sejam tratados durante o dia, mas ao inicio da noite e que os animais 
nPo durmam com os donos, especialmente corn crianqas, ap6s a aplicaqio recente do medicamento 
veterinario. 

4.6 Reacq6es adversas (frequsncia e gravidade) 

Se o animal se lamber, pode observar-se urn breve period0 de hipersalivagiio. 
Entre as reacqaes adversas extremamente raras relatadas depois da aplicagiio, foram observadas 
reacqaes cuthneas transitbias no local da aplicaqiio (descarnaqgo, alopecia local, prurido e eritema) e 
prurido ou alopdcia generalizada. Excepcionalmente, apbs a aplicaqi30, observou-se hipersalivaqiio, 
sintomas neurol6gicos reversiveis (hiperestesia, depressiio, sintomas nervosos), vomit0 ou sintomas 
respirat6rios. 

4.7 Utilizaqilo durante a gestaqilo, a lactaqlo e a postura de ovos 

0 s  estudos laboratoriais com fipronil ngo demonstraram qualquer evidencia de efeitos teratogenicos 
ou embriot6xicos. 
Niio foram efectuados estudos corn este rnedicamento veterinkio em gatas gestantes ou lactantes. 
A administraqHo do rnedicamento veterinkio durante a gestaqiio e a lactaqlio s6 deve ser feita de 
acordo corn a avaliaqfo beneficio / risco realizada pel0 medico veterinirio responsavel. 

4.8 Interacqiies medicamentosas e outras formas de interacqso 

Desconhecidas. 

4.9 Posologia e via de administra~iio 

Via de administracfo e dosarzem: 
Exclusivamente para uso externo. 
Aplicar topicamente na pele 1 pipeta de 0,5 ml por animal. 

Modo de adrninistrado: 
Remover a pipeta da embalagem. Segurar a pipeta na vertical, torcer e retirar a tampa. Voltar a tampa 
ao contririo e colocar a outra extremidade da tampa novarnente na pipeta. Torcer a tarnpa para 
quebrar o selo e, em seguida, retirar a tampa da pipeta. Afastar o pslo do animal na Area entre as 
escapulas, para tornar a pele visivel. Colocar a ponta da pipeta directarnente sobre a pele e apertar 
suavemente at6 esvaziar o seu conteudo directamente na pele, preferencialmente em dois pontos 
diferentes, um na base do crhio e outro 2-3 cm mais atras. 
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E importante ter a certeza que o medicamento veterinkio C aplicado numa hrea onde o animal nHo o 
possa larnber e assegurar que os animais nlo se lambam entre si ap6s a aplicagiio. 
0 s  pelos devem ser afastados e o medicamento veterinkio deve ser aplicado na pele. Alteraqdes 
temporarias na pelagem (pel0 pegajoso/gorduroso e/ou depositos no p&lo) podem ser observados no 
local de aplicaqlo, mas desaparecem em 24 horas. 

Proarama de tratarnento: 
Para urn melhor control0 da infestaqzo por pulgas e/ou carraqas, o plano de tratamento deve ser 
baseado na situaqzo epidemiol6gica local. 
Na auszncia de estudos de seguranqa, o interval0 minimo entre tratamentos e de 4 semanas. 

4.10 Sobredosagem (sintomas, procedimeatos de emergencia, antidotos), (se necesshrio) 

Ngo foram observados efeitos adversos em estudos de seguranqa realizados nas esp6cies alvo, gatos e 
gatinhos com 2 ou mais meses de idade e pesando cerca de 1 Kg, tratados uma vez por m8s corn cinco 
vezes a dose recomendada durante trts meses consecutivos. No entanto, o risco de ocorrtncia de 
efeitos adversos pode aumentar quando existe sobredosagem (ver secgiio 4.6). 

4.1 1 Intervalo(s) de seguranqa 

Niio aplicavel. 

5. PROPRIEDADES FARMACOLOGICAS 

Grupo farrnacoterap&utico: Ectoparasiticidas para uso t6pico. 
C6digo ATCvet: QP53AX15 

5.1 Propriedades farmacodinPmicas 

0 fipronil k um insecticida e um acaricida pertencente a familia dos fenilpirazbis. Actua atravds da 
inibipiio do complexo GABA, ligando-se ao canal cloro e bloqueando assim a transferencia prk e p6s 
sinhptica dos iBes cloro atravks das mernbranas celulares. Isto resulta numa actividade incontrolada do 
sistema nervoso central e na morte dos insectos e acaros. 
0 fipronil apresenta uma actividade insecticida e acaricida contra as pulgas (Ctenocephalides spp), 
carraqas (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp incluindo Ixodes ricinus) em gatos. 
As pulgas sera0 mortas em 24 horas. As carraqas seriio rnortas 48 horas apos contacto com o fipronil, 
no entanto se as carraqas de algurnas espkcies (Dermacentor reticulatus e Rhipicephalw sanguineus) 
estiverem presentes quando o medicamento veterinario for aplicado, poderiio niio ser todas mortas em 
48 horas, mas podern ser mortas numa semana. 
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5.2 Propriedades farmacocinCticas 

In vitro, o fipronil corn as fracqaes subcelulares do figado C principalmente metabolizado em sulfona. 
No entanto, isto pode ser de limitada relevdncia in vivo, dado que o fipronil 6 fracarnente absorvido no 
gato. As concentragbes de fipronil no p&lo diminuem ao longo do tempo. 

6.1 Lista de excipientes 

Butilhidroxianisol (E320) 
Butilhidroxitolueno (E32 1 ) 
Polisorbato 80 
Povidona K25 
Dimetil sulf6xido 

6.2 Incompatibilidades 

Desconhecidas 

6.3 Prazo de validade 

Prazo de validade do medicamento veterinario tal como embalado para venda: 30 meses. 

6.4 Precauq8es especiais de conservaqlo 

Conservar na embalagem de origem a fim de proteger da luz e humidade. 

6.5 Natureza e composiqHo do acondicionamento prirnario 

Pipetas brancas de polipropileno fechadas com capsula de polietileno ou de polioximetileno. Cada 
pipeta de 0,5 ml e embalada numa embalagem de polietileno tereftalato/aluminio/polietileno de baixa 
densidade. 
As caixas cont8m 1, 3, 6, 10,20 ou 30 pipetas. 

E possivel que nio sejam comercializadas todas as apresentaqbes. 

6.6 Precauq6es especiais para a elirnina~Io de medicamentos veterinslrios n3o utilizados ou de 
desperdicios derivados da utiliza~lo desses medicamentos 

0 medicamento veterinkio nZo utilizado ou os seus desperdicios devem ser eliminados de acordo com a 
legislagio em vigor. 
0 fipronil pode afectar adversamente os organismos aquaticos. Nio se deve contaminar os lagos, cursos 
de agua ou correntes de igua corn o medicamento veterinkio ou com as embalagens vazias. 

7. TITULAR DA AUTORUACAO DE INTRODUCAO NO MERCADO 
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PROIBICAO DE VENDA, FORNECIMENTO EIOU UTILIZACAO 

Medicamento veterinkio niio sujeito a receita medico-veterinlia. 


