Nyakörv- Kutya
Kép

Név

Beaphar

Duoband

Kiltix

Hatóanyag

diazinon

diazinon

propoxurt
flumetrin

Foresto
< 8 kg

Foresto
> 8 kg

Scalibor

imidakloprid
flumetrin

deltametrin

Hatékonyság

Ellenjavallat

4 hónap bolha és
kullancs ellen,
cseppálló

6 hónapos kor alatt
2,5 kg alatt
vemhes, szoptató
májbetegség,
bőrsérülések

4 hónap bolha és
kullancs ellen,
cseppálló,
szőrtápláló

3 hónapos kor alatt

7 hónap
bolha és
kullancs ellen

betegség, lábadozás
bőrsérülések
vemhes, szoptató

7-8 hónap,
vízálló,
bolhalárva,
bolha és kullancs
ellen

5-6 hónap
kullancs és szúnyog
félék ellen

Méret

Ár

Megjegyzés

65 cm

1.100 Ft

* 4 hónap után 1 hónap pihentetés
* felhelyezés után a kullancsok még 2
napig is életben lehetnek!
*mérgező a term. vizekben
* erős szaga van

58 cm

1.550 Ft

65 cm

1.650 Ft

38 cm

4.890 Ft

53 cm

5.490 Ft

70 cm

5.990 Ft

38 cm

7.490 Ft

70 cm

8.990 Ft

48 cm

6.250 Ft

65 cm

7.250 Ft

7 hetes kor alatt nem
alkalmazható

7 hetes kor alatt
bőrsérülés estén
nem alkalmazható
macskákon

*4 hónap után 1 hónap pihentetés
* felhelyezés után a kullancsok még 2
napig életben lehetnek!
* mérgező a term. vizekben
* túladagolható!!
* gyerek mellé nem ajánlott
* erős szaga van
* 24 óra után védelmet nyújt
* kevésbé szagos
* mérgező a term. vizekben
* toxikus a méhekre
*megelőzésre és megszüntetésre
* repellens
* szagtalan
* kölyökkutyáknak is
* biztonsági záras
* bolhacsípés kezelésére is
* 48 órán belül hatékony
* lepkeszúnyogok ellen nem véd
bizonyítottan, de hatásos
* rühes kutyák állapotát is javítja
* Szívférgesség megelőzése

Spot on - Kutya
Kép

Név

Exspot

Frontline

Hatóanya
g

Hatékonyság

permetrin

1 hónap bolha
és kullancs
ellen,
2 hét szúnyog
ellen

fipronil
metoprén

2 hónap bolha,
1 hónap
kullancs,
1 hónap tetvek
ellen

Adagolás

Ellenjavallat

1 pip < 15 kg
2 pip > 15 kg

2 hetes kor
alatt,
macskáknak
tilos

2 kg – 10 kg S
(0,67 ml)
10 kg – 20 kg M
(1,34 ml)
20 kg – 40 kg L
(2,68 ml)
40 kg – 60 kg XL
(4,02 ml)

2 hónapos kor
alatt
2 kg alatt
beteg és
lábadozó

Egyéb

Fypryst

fipronil

1 hónap kullancs,
2 hónap bolha,
2 hónap tetvek
ellen

2 kg – 10 kg (0,67
ml)
10 kg – 20 kg
(1,34 ml)
20 kg – 40 kg
(2,68 ml)
40 kg felett
(4,02 ml)

Megjegyzés

1.490
ft/db

* intenzív repellens hatás
* nem kerül be a
vérkeringésbe
* 24 órán belül hat
*tetű ellen is
* mérgező term. vizekben

6 x 1 ml
7.690 Ft
2 kg -10 kg

3.290 Ft

10 kg – 20 kg

3.490 Ft

20 kg – 40 kg

3.990 Ft

40 kg – 60 kg

4.490 Ft

2 kg- 10 kg
8 hetes kor alatt
2 kg alatt beteg
vagy lábadozó
állaton nem
szabad
alkalmazni
macskákon és
nyulakon
szigorúan TILOS

Ár

1.350 Ft

10 kg – 20 kg

1.450 Ft

20 kg- 40 kg

1.790 Ft

40 kg felett

1.990 Ft

* rovarnövekedési-gátlót
tartalmaz
* 24 óra alatt hat
* 48 óra alatt elpusztítja a
már összeszedett
élősködőket
* kontaktmódon öli az
élősködőket
* fürdetés után 1 órával
* fürdetés előtt 48 órát
kell várni
* bolhacsípés,
szőrtetvesség kezelésére
* lenyalás esetén
nyáladzás lehet
* ha nem áll fent fertőzés
veszélye elég 2-3 havonta
alkalmazni
* fürdetés után 2-3
nappal
* használat után ne
menjen term. vízbe 2-3
napig

Spot on - kutya
Kép

Név

Hatóanyag

Hatékonyság

Advantix
4 kg alatt

imidakloprid,
permetrin

bolha 4 hét
szúnyog 2-4 hét
istállólégy 4 hét

Advantix
4 kg- 10 kg

imidakloprid,
permetrin

bolha 4 hét
szúnyog 2-4 hét
istállólégy 4 hét

Advantix
10 kg -25 kg

imidakloprid,
permetrin

bolha 4 hét
szúnyog 2-4 hét
istállólégy 4 hét

Advantix
25 kg felett

imidakloprid,
permetrin

bolha 4 hét
szúnyog 2-4 hét
istállólégy 4 hét

Egyéb
macskáknak TILOS
vemhes és szoptató
kutyáknak is!
7 hetes és 1,5 kg-nál kisebb
kölykökön TILOS
macskáknak TILOS
vemhes és szoptató
kutyáknak is!
7 hetes és 1,5 kg-nál kisebb
kölykökön TILOS
macskáknak TILOS
vemhes és szoptató
kutyáknak is!
7 hetes és 1,5 kg-nál kisebb
kölykökön TILOS
macskáknak TILOS
vemhes és szoptató
kutyáknak is!
7 hetes és 1,5 kg-nál kisebb
kölykökön TILOS

Különböző méretű kutyákon máshogy kell eloszlatni!
gyakori vízzel való érintkezés esetén csökken a hatása
ismétlés max. hetente!

Méret

Ár
2.350 Ft/db

4 x 0,4 ml
8.690 Ft
2.450 Ft/db

4 x 1 ml
8.900 Ft
2.650Ft/db

4 x 2,5 ml
9.900 Ft
2.850 Ft/db

4 x 4 ml
10.900 Ft

Nyakörv - Macska
Kép

Név

Beaphar

Duoband

Foresto
<8 kg

Hatóanyag

Hatékonyság

Ellenjavallat

diazinon

4 hónap
bolha ellen,
vízálló

6 hónapos kor alatt
2,5 kg alatt
vemhes, szoptató
májbetegség,
bőrsérülések

35 cm

1.100 Ft

diazinon

4 hónap
bolha ellen,
szőrtápláló

6 hónapos kor alatt
vemhes, szoptató
májbetegség,
bőrsérülések

35 cm

1.550 Ft

imidakloprid
flumetrin

7-8 hónap,
vízálló,
bolhalárva,
bolha és kullancs
ellen

7 hetes kor alatt nem
alkalmazható

Méret

38 cm

Ár

7.490 Ft

Megjegyzés
*4 hónap után 1 hónap pihentetés
*fürdetés ront a hatóidején
*hosszú szőrűnél lassabban lesz
hatásos
*erős szaga van

*4 hónap után 1 hónap pihentetés
*gyerek mellé nem ajánlott
*erős szaga van

* repellens
* szagtalan
* biztonsági záras
* bolhacsípés kezelésére is
* 48 órán belül hatékony
* lepkeszúnyogok ellen nem véd
bizonyítottan, de hatásos

Spot on - Macska
Kép

Név

Advantage
nyulaknak is

Frontline
Combo

Fypryst

Hatóanyag Hatékonyság

imidacloprid

fipronil
metoprén

fipronil

1 hónap bolha
ellen

1 hónap bolha,
6 hét bolhapeték
és lárvák ellen,
2 hét kullancs
1 hónap tetvek
ellen

2 hét kullancs,
5 hét bolha
ellen

Adagolás

2 féle:
4 kg alatt
4kg felett

1 pip

1 pip

Ellenjavallat
emberi fogyasztásra
szánt nyulaknak nem
engedélyezett
8 hetes kor alatt
nem ajánlott

2 hónapos kor alatt
1 kg alatt
beteg, lábadozó

8 hetes kor alatt
1 kg kisebb macska
beteg vagy lábadozó
nyulaknak TILOS

Egyéb

Ár

4 x 0,4 ml

1650 Ft/db
5.590 Ft

4 x 0,8 ml

1.750 Ft/db
5.890 Ft

1 x 0,5 ml
kezelés &
megelőzés

1 x 0,5 ml

Megjegyzés
* bolhacsípésre
kezelésként is
* 12-48 óra alatt
elpusztítja a bolhákat
* hosszú szőrű
macskáknak is
* fürdetés nem ront a
hatékonyságán

2.990 Ft

*rovarnövekedési gátlót
tartalmaz
*24 óra alatt hat
*48 óra alatt elpusztítja
a már összeszedett
élősködőket
* kontaktmódon öli az
élősködőket
* fürdetés után 1 órával
*fürdetés előtt 48 órát
várni kell

1.290 Ft/db

*bolhacsípés,
szőrtetvesség
kezelésére
*lenyalás esetén
nyáladzás lehet
*ha nem áll fent
fertőzés veszély elég 2-3
havonta alkalmazni
*fürdetés után 2-3
nappal

Spray
Kép

Név

Frontline
m&k

Beaphar
Vermicon

Hatóanyag

Hatékonyság

Adagolás

kutya:
bolha 60-90 nap
kullancs 30 nap

10-20 cm-es
távolságról
3-6 ml
100 ml: 6-12
fújás (200)
250 ml: 2-4 fújás
(160)

fipronil
macska:
bolha 40 nap
kullancs 14 nap

dimethicone

3-4 hetente
ismétlés bolha,
kullancs, szúnyog,
tetvek, atkák

kutya:
bolha 3 hónap
kullancs 1 hónap
Fypryst

fipronil
macska:
bolha 2 hónap
kullancs 1 hónap

10 cm-ről fújva,
szőrnövekedéssel
ellentétes
irányba, addig
amíg a bundája
enyhén nedves
nem lesz

0,5 ml (100 ml-es
palack)
1,5 ml (250 ml-es
palack)
3 ml (500 ml-es
palack)

Ellenjavallat

szem, száj, fül
vagy nyílt seb
esetén TILOS

12 hetesnél
fiatalabb vemhes
állat laktáció ideje
alatt bőrsérülések
esetén

beteg vagy
lábadozó
állaton,
szem, száj, fül
vagy nyílt seb
TILOS

Egyéb

Ár

100 ml
5 kg alatt

6.490 Ft

250 ml
5 kg felett

10.990
Ft

250 ml

100ml
flakonból
6-12
pumpálás/kg
250ml
flakonból
2-4
pumpálás/kg
500ml
flakonból
1-2
pumpálás/kg

3.990 Ft

100 ml
3.950 Ft
250 ml

500 ml

Megjegyzés

BIZTONSÁGOS:
2 napos kölyköknél
vemhes, szoptató
állatnál

* fürdetés után ismételni
kell
* az élősködők ízületeinek
fizikai blokkolása elven
működik
* irtásra: kezelés után
meg kell szárítani, majd
leöblíteni, megszárítani és
ismét kezelni
* fürdetés után 2-3
nappal
*bolhacsípés,
szőrtetvesség kezelésére
*lenyalás esetén
nyáladzás lehet
*szabadban vagy jól
szellőző helyiségben
alkalmazzuk

Féreghajtók
Kép

Név

Hatóanyag

Dehinel Plus
Flavour

Adagolás

Ellenjavallat

Ár

10 kg-ként 1 tabletta

2 hetes kor alatt
2 hetente 12. hétig
12 hetes kor felett 3
havonta

350 Ft/db

4 kg-ként 1 tabletta

elválasztás után
adható 2 hetente
2 hetes kor alatt
2 hetente 12. hétig
12 hetes kor felett 3
havonta

450 Ft/db
850Ft/2db

17,5 kg alatt nem
ajánlott

1.590 Ft/db
2.990 Ft

Kutyáknak

Dehinel
Macskáknak

Dehinel Plus XL
Kutyáknak

febantel
pirantel-embonát
prazikvantel

35 kg-ként 1 tabletta

Megjegyzés

*negyedelhető, felezhető
*masszív fertőzés esetén 14
nap után ismételhető
*fonálférgek, orsóférgek,
kampósférgek és
galandféreg
*vemhesség estén
állatorvoshoz kell fordulni
(nem ajánlott)

