
 

 

 

 

 

 

  

AntiparasitáriosAntiparasitáriosAntiparasitáriosAntiparasitários    BayerBayerBayerBayer        

Coleira Antiparasitária Kiltix 

    A coleira antiparasitária Kiltix é recomendada no controlo e prevenção de infestações 

por pulgas e carraças nos cães. A coleira tem cerca de 70cm e é composta por 4,5g de 

propoxur e 1,013g de flumetrina. As substâncias ativas libertam-se lentamente da 

superfície da coleira, depositando-se sobre o pelo do animal e ficando em contacto com o 

parasita paralisando-o e eliminando-o. Kiltix é eficaz inclusivamente nas zonas mais 

afastadas do corpo, como a garupa, as massas musculares e a cauda. A sua eficácia 

permite ainda, a eliminação de larvas e ninfas. A coleira deve ser usada continuamente 

por um período de 7 meses e deve ser removida após o período de utilização.  

 

Pipetas Antiparasitárias Advantix 

    As pipetas Advantix estão recomendas para o controlo e prevenção de diversas pragas nos cães. 

• Elimina pulgas (prevenção e tratamento), pode ser aplicado como parte de estratégia de tratamento de 

dermatite alérgica à picada da pulga (DAPP); 

• Elimina piolhos; 

• Repele e elimina carraças, reduzindo o risco de transmissão de CVBD (doenças como borreliose, 

riquetsiose e erliquiose); 

• Repele mosquitos e flebótomos, reduzindo o risco de transmissão de CVBD como leishmaniose; 

• Repele moscas do estábulo, contribuindo para a prevenção da dermatite por picada da mosca. 

As pulgas presentes no cão são eliminadas no prazo de 1 dia e previne infestações futuras durante 4 semanas. 

Cada pipeta contém imidaclopride e permetrina, em quantidades variáveis. Deve utilizar Advantix de acordo com 

o peso do seu animal: 
 

Cães até 4 kg   40 mg de imidaclopride  +    200 mg de permetrina 

Cães c/ 4-10 kg 100 mg de imidaclopride  +    500 mg de permetrina 

Cães c/ 10-25 kg 250 mg de imidaclopride  +  1250 mg de permetrina 

Cães c/ mais de 25 kg 400 mg de imidaclopride  +  2000 mg de permetrina 

 

Cada embalagem de Advantix contém 4 pipetas. Não deve ser administrado em cachorros com menos de 7 

semanas de idade. 

 

 


