Rendelőnkben kapható külső élősködők elleni
készítmények és jellemzőik:

Készímény
neve és ára

Kiltix
nyakörv
Ár: 5 600 – 6 500 Ft

Scalibor
nyakörv
Ár: 5 600 – 6 300 Ft

Bolfo

Spektrum Hatóanyag Hatásidő

nyakörv
Ár: 7 750 – 9 600 Ft

BioKill
spray
Ár: 900 - 1 600 Ft

Effipro
spray
Ár: 3 550 Ft

7 hónap

Célállat: kutya
Macskára tilos!

7 hetes kortól

szúnyog,
kullancs

deltametrin

6 hónap

Célállat: kutya
Macskára tilos!

Vízálló
7 hetes kortól

propoxur

Bolha ellen:
4 hónap
Kullancs ellen:
10 hét

Célállat: kutya,
macska (külön
típusok)

Vízálló
7 hetes kortól

bolha, kullancs

bolha (lárva is!),
kullancs

imidakloprid,
flumetrin

légy, hangya,
bolha, szúnyog,
csótány, atka,
poloska, pók,
kullancs, stb..

lambda,
cihalotrin,
pralletrin

bolha, kullancs,
szőrtetű

8 hónap

Célállat: kutya,
macska (külön
típusok)

Tilos
közvetlenül az
állatra
permetezni!!!

Célállat: kutya,
macska.
Nyúlra tilos!

fipronil

Bolha ellen: 6
hét, kullancs
ellen: 4 hét

Célállat: kutya

Célállat: macska
Nyúlra tilos!

tabletta
Ár: 6 950 – 9 250 Ft

bolha, kullancs

fluralaner

Broadline

bolha (lárva is!),
kullancs, fonálés galandféreg

fipronil,
eprinomectin,
praziqantel

Kullancs: 3
hét,
Bolha: 4 hét

spot on
Ár: 3 200 – 2 600 Ft

Egyéb

flumetrin,
propoxur

bolha ellen: 3
hónap,
kullancs ellen:
fajtól függően
2-3 hónap.

Bravecto

Kinek tilos
adni

bolha, kullancs

nyakörv
Ár: 3 500 – 3 600 Ft

Foresto

Célállatok
+

Vízálló
Szagmentes
Macska: 10
hetes kortól
Kutya: 7
hetes kortól
Kizárólag az
állat
környezetén
alkalmazand
ó!
(fekvőhely,
kutyaház…)
2 napos
kortól!
Kezelés előtt
és után 2
napig tilos a
fürdetés!

7 hetes
kortól!

Frontline
combo
spot on
Ár: 3 200 – 4 600 Ft

Stronghold
spot on
Ár: 2 050 – 4 100 Ft

Advantix
spot on
Ár: 2 250 – 4 200 Ft

Advocate
spot on
Ár: 2 250 – 3 000 Ft

Advantage
spot on
Ár: 1 450 – 1 550 Ft

Practic
spot on
Ár: 1 900 – 2 550 Ft

Luposan
por

bolha (lárva is),
kullancs, tetű

fipronil

Macska: 4 hét
bolha, 2 hét
kullancs
Kutya: 8 hét
bolha, 4 hét
kullancs

bolha (lárva is)
orsóféreg,
microfilaria,
rüh, fülrüh, tetű,

selamectin

1 hónap

Célállat: kutya,
macska

7 hetes kortól

Célállat: kutya,
macska
Nyúlra tilos!

8 hetes kortól
2 kg felett!!

6 hetes kortól

bolha, kullancs,
szúnyog, légy

imidakloprid,
permetrin

4 hét bolha, 3
hét kullancs

Célállat: kutya,
Lehet adni:
görény
Macskára tilos!

bolha (lárva is),
szőrtetű, fülrüh,
rüh,
szőrtüszőatka,
mikrofilaria,
fonálférgek

imidakloprid,
moxidectin

Bolha: 4 hét
Kullancs: 3 hét

Célállat: kutya,
macska, Lehet
adni: görény

Macska: 9
hetes kortól;
kutya: 7
hetes kortól

bolha,
bolhalárva

imidakloprid

macska: 4 hét
nyúl: 1 hét

macska, nyúl

Macska: 8
hetes kortól
Nyúl: 10
hetes kortól

kullancs, bolha

piriprol

4 hét

Célállat: kutya
Nyúlra tilos!

8 hetes kortól
2 kg felett

Célállat: kutya

bőrtápláló
táplálék
kiegészítő,
mely
támogatja a
bőr
természetes
védekező
képességét a
külső
élősködők
ellen

Savanyú tejsavó,
élesztő, komló,
lepkeszegmag,
fokhagyma,
methionin, lysin.

• Vízálló nyakörvet sem ajánlott fürdetésnél a kutyán hagyni!
• Spot on cseppek alkalmazása esetén a kezelés előtt és után 48
óráig tilos a fürdetés, valamint kezelés után egy óráig tilos a
tarkó tájék érintése!
• Nyúlra, újszülöttekre tilos: fipronil, pyriprol
• Macskára tilos: piretroidok (minden, ami …metrin! Flumetrin,
permetrin stb.)

