
ЛИСТОВКА : 
 

(Картонена кутия с 3 или 6 пипети) 
Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg 
Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5-10 kg 
Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10-20 kg 
Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20-40 kg 
Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40-60 kg 

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ  
 
Притежател на лиценза за употреба : 
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 
29, avenue Tony Garnier 
69007 LYON 
FRANCE 
 
Производител, отговорен за освобождаване на партидата: 
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS  
4, Chemin du Calquet  
31000 Toulouse  
France 
 
 
2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg 
Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5-10 kg 
Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10-20 kg 
Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20-40 kg 
Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40-60 kg 
 
fipronil, permethrin 
 
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ 
 
Разтвор за прилагане върху ограничен участък. 
Бистър, безцветен до жълто-кафяв разтвор. 
 
Активни субстанции/Ексципиенти: 
Виж т.8 „Дозировка за всеки вид животно”  
 
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
 
За третиране и предпазване от бълхи и/или кърлежи, където репелентната активност е 
необходима срещу пясъчни мухи, хапещи мухи и/или комари. 

 
  Бълхи 

За третиране и предпазване от опаразитяване с бълхи Ctenocephalides felis, и предпазване от 
опаразитяване с Ctenocephalides canis. Едно третиране предотвратява ново опаразитяване в 
продължение на 4 седмици. Продуктът може да се използва като част от стратегия за 



третиране при алергичен дерматит, когато това е било предварително диагностицирано от 
ветеринарен лекар. 
 

 Кърлежи 
За третиране и предпазване от опаразитяване с кърлежи (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus 
Rhipicephalus sanguineus). 
 
Едно третиране убива (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) и 
отблъсква (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus ) кърлежите за период от 4 седмици след 
третирането и отблъсква Dermacentor reticulatus от 7-ия ден до 4 седмици след 
третирането. 
  

 Комари и пясъчни мухи 
Продуктът отблъсква (противохапеща активност) пясъчни мухи (Phlebotomus perniciosus) за 
период от 3 седмици и комари (Culex pipiens,Aedes albopictus) за период от 4 седмици.  
Убива пясъчни мухи (Phlebotomus perniciosus) и комари (Aedes albopictus) за период от 3 
седмици. 
 

 Оборни мухи 
Отблъсква (противохапеща активност)и убива оборни мухи (Stomoxys calcitrans) за период от 5 
седмици. 
 
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
 
Да не се използва при болни или възстановяващи се животни.  
Да не се използва при котки и зайци, тъй като могат да се появят неблагоприятни реакции и 
дори смърт (виж СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). 
Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от 
ексципиентите (виж СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).  
 
6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ  
 
Преходни кожни реакции на мястото на приложение (обезцветяване на кожата, локална загуба  
на косми, сърбеж, зачервяване) и общ сърбеж, загуба на косми и еритема са били докладвани 
много рядко след употребата на продукта. Обратими нервни признаци (повишена 
чувствителност към стимулация, хиперактивност, мускулен тремор, депресия, атаксия, други 
нервни признаци), повръщане, анорексия и хиперсаливация са били докладвани също много 
рядко след употребана продукта.  
Ако има облизване на мястото на приложение, може да се наблюдава преходна 
хиперсаливация и повръщане. 
 
Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:  

- много чести  (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции) 
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) 
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни) 
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни) 
- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани 
съобщения). 
 
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани 
в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да 
уведомите Вашия ветеринарен лекар.  



 
7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
 
Кучета. 
 
8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ  
 
За локално прилагане върху кожата (прилагане върху ограничен участък).  
Таблицата по-долу определя коя пипетата да се използва в зависимост от теглото на кучето: 
 

  Активни субстанции Ексципиенти 
 Frontline Tri-Act spot-on 

Solution for dogs 
Обем на 
единична 
доза(ml) 

Fipronil 
(mg) 

Permethrin  
(mg) 

Butylhydroxytoluen
e (E321) (mg) 

Много малки кучета  2-5 kg 0.5 33.8 252.4 0.563 

Малки кучета 5-10 kg 1 67.6 504.8 1.125 

Средни кучета 10-20 kg 2 135.2 1009.6 2.250 

Големи кучета 20-40 kg 4 270.4 2019.2 4.500 

Много големи кучета 40-60 kg 6 405.6 3028.8 6.750 

Кучета > 60 kg Използвайте подходяща комбинация от пипети. 

 
Схема на третиране:  
Употребата на продукта трябва да се основава на потвърдено опаразитяване или риск от 
опаразитяване с бълхи и/или кърлежи, когато репелентната активност е необходима и също 
така срещу пясъчни мухи и/или комари и/или хапещи мухи.  
В зависимост от натоварването на средата с ектопаразити, може да се препоръчва повторно 
третиране. В такива случаи, интервалът между две третирания трябва да бъде най-малко 4 
седмици. 
 
9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Изберете подходящ размер пипета съобразно теглото на кучета. За кучета над 60 kg  
използвайте подходяща комбинация от две пипети максимално съобразени с телесна маса на 
кучето. 
Продуктът трябва да се прилага в две точки, така че кучето да не може да оближе мястото на 
приложение. Тези места са в основата на врата пред раменните лопатки и средата на шията 
между основата на черепа и плешките. 
Извадете блистера от опаковката и отделете един блистер. Извадете пипетата чрез срязване 
по пунктираната линия с ножица или разкъсване, след сгъване по маркирания ъгъл. Като 
държите пипетата в изправено положение, далеч от лицето и тялото, отрежете върха на 
пипетата с ножици, за да се отвори. Разделете козината на гърба на кучето, докато се види 
кожата. Поставете върха на пипетата върху кожата. Изстискайте пипетата, като се прилагат 
около половината от 
съдържанието на половината път надолу по шията между основата на черепа и плешките. 
Повторете третирането в основата на врата в предната част на плешките за да изпразните 
пипетата. За най-добри резултати се уверете, че продуктът се прилага директно върху кожата, 
а не върху космите. 
 
10. КАРЕНТЕН СРОК 
 
Не е приложимо. 
 



11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
 

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка. 
Да не се съхранявава при температурa над 25 C. 
 

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, 
посочен върху опаковката след „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от 
този месец. 
 
12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП: 
Възможно е прикрепване на единични кърлежи или ухапвания от единични комари или 
пясъчни мухи. Поради тази причина, предаване на патогени от тези членестоноги не може да 
бъде напълно изключено, ако условията са неблагоприятни. Eдинични кърлежи може да се 
прикачат и отделят през първите 2-4 часа след обезпаразитяване. Ако кърлежите присъстват 
когато се прилага продуктът не всички могат да умрат в продължение на 48 часа след 
третирането.   
Продуктът остава ефикасен срещу бълхи при третирани животни които се потапят във вода от 
време на време (например, плуване, къпане). Въпреки това, на кучетата не трябва да бъде 
позволено да плуват или да се къпят с шампоан в рамките на 48 часа след третирането. 
Избягвайте честото плуване или къпане с шампоан при третираните кучета, тъй като това може 
да повлияе неблагоприятно върху ефикасността на продукта.  
За да се намали повторно опаразитяване и появата на нови бълхи, се препоръчва всички 
кучета в домакинството да са третирани. Други животни, живеещи в същото домакинство също 
трябва да се третират с подходящ продукт. 
За да се намали опаразитяването на околната среда се препоръчва допълнително третиране на 
средата с подходящи продукти срещу възрастни бълхи и техните ларви.  
 
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: 
При липса на специфични проучвания, употребата на продукта не се препоръчва при кучета на 
възраст под 8 седмици, или при кучета с тегло по-малко от 2 kg. 
Трябва да се внимава и да се избягва контакт на ветеринарномедицинския продукт с очите на 
кучето. Важно е да се уверите, че продуктът се прилага на място, където животното не може да 
се ближе и да се уверите, че и други животни няма да ближат мястото на третиране след 
прилагане. 
При случайно излагане на кожата, измийте котката с шампоан или сапун и веднага потърсете 
консултация с ветеринарен лекар. 
Поради съдържанието на перметрин, продуктът може да предизвика потенциално фатални 
конвулсии при котки. За да предпазите котките от случайно излагане на продукта, дръжте 
третираните кучета далеч от котки, докато мястото на приложение не изсъхне. Важно е да се 
гарантира, че котките не ближат мястото на приложение на продукта върху кучета. При 
случаен контакт от този тип на котката с продукта, веднага потърсете съвет от ветеринарен 
лекар. 
Да не се използва при котки и зайци. 

 

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните: 

Само за ветеринарномедицинско употреба. 



Този продукт може да доведе до възпаление на кожата и очите, избягвайте контакт на 
продукта с кожата и очите. Не отваряйте пипетата близо до или в посока към лицето. При 
случайно попадане в очите или ако очите се възпалят по време на приложението, веднага ги 
изплакнете обилно с вода. Ако възпалението продължи, да се потърси медицински съвет. При 
случаен контакт с кожата или ако кожата бъде възпалена по време на приложението, веднага 
измийте кожата обилно с вода и сапун. Ако възпалението продължава или се повтаря, да се 
потърси медицински съвет.  
Хора с установена свръхчувствителност към фипронил и/или перметрин трябва да избягват 
контакт с ветеринарномедицинския продукт. 
Продуктът е вреден при поглъщане. Избягвайте контакта ръка-уста. Не пушете, не пийте и не 
яжте по време на прилагането. Измийте ръцете си след употреба. При случайно поглъщане да 
се изплакне устата и да се потърси медицински съвет, ако не се чувствате добре. 
Тъй като ексципиентът N-метилпиролидон може да индуцира фетотоксичност и тератогенност 
при значително излагане, бременните жени трябва да носят ръкавици, за да се избегне контакт 
с продукта. Третираните животни не трябва да се пипат, докато мястото на приложение не 
изсъхне и на децата не трябва да се позволява да играят с третираните животни, докато 
мястото на приложението не изсъхне. Ето защо се препоръчва животните които не са 
третирани през деня, но трябва да бъдат третирани рано вечерта, да не спят със 
собствениците и особено с деца.  
Съхранявайте пипетите в оригиналната опаковка и веднъж използвана празна пипета трябва 
незабавно да се изхвърли по подходящ начин, като така се предотврати по-нататъшен достъп. 
 
Други предпазни мерки 
Продуктът може да повлияе неблагоприятно на водните организми. Третираните кучета не 
трябва да се допускат в открити водоеми в продължение на 2 дни след третиране. 
 
Бременност и лактация: 
Лабораторни проучвания с фипронил или перметрин не показват никакви доказателства за 
тератогенност или фетотоксичност. Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е 
доказана по време на бременност и лактация. 
N-метилпиролидон, ексципиент във ветеринарномедицинския продукт е доказано, че е 
тератогенен при лабораторни животни след многократно излагане на високи дози.  
Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. 
 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): 
Безопасността е била оценена с до 5 пъти максималната доза при здрави възрастни кучета и  
кученца. Предполагаемите неблагоприятни реакции могат да се състоят от леки неврологични 
симптоми, повръщане и диария но те са преходни и отминават без лечение в рамките на 1-2 
дни.  
Животните трябва винаги да бъдат третирани с правилния размер пипета в зависимост от 
телесна маса. 
 
13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ 

ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 
 
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат 
унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. 
Не замърсявайте езера, водни басейни и канавки с продукта или празни опаковки. 
 
14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 
 
12/2019 



 
15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Фипронилът е инсектицид и акарицид принадлежащ към семейството на фенилпиразола.. 
Перметринът принадлежи къмТип 1 клас пиретроиди които са акарициди и инсектициди с 
репелентно действие. Перметринът в продукта осъществява репелентно действие срещу 
пясъчни мухи (> 80% за 4 седмици), комари и кърлежи. 
Продуктът убива нови опаразитяващи бълхи (C. canis, C. felis) и кърлежи (I. ricinus, R. 
sanguineus) в рамките на 6 часа от 2-ия ден след третирането за цял един месец.  
При едно проучване е установено, че продуктът индиректно намалява риска от трансмисия на 
Babesia canis от инфектирани Dermacentor reticulatus кърлежи от 7-ия ден след приложението 
до 4 седмици, като по този начин намалява риска от бабезиоза при третираните кучета. 
При едно проучване е установено,че продуктът индиректно намалява риска от трансмисия на 
Ehrlichia canis от инфектирани Rhipicephalus sanguineus кърлежи от 7-ия ден след приложението 
до 4 седмици, като по този начин намалява риска от ерлихиоза  
при третираните кучета. 
Въпреки това, ефикасността на продукта за намаляване трансмисията на инфекциозни агенти 
след естествена експозиция при теренни условия не е била проучвана. 
         

          Пластмасова опаковка с 1 пипета, съдържаща 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml или 6 ml 
Картонена кутия с 3 или 6 пипети съдържащи 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml или 6 ml всяка.  
Само един размер в кутия. 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


