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Pipetas Antiparasitárias Advantage 

    As pipetas Advantage estão recomendas para a prevenção e controlo de infestações por pulgas em cães e 

gatos. Um tratamento de Advantage previne infestações futuras durante 3-4 semanas. 

O medicamento veterinário pode ser utilizado como parte de uma estratégia de tratamento da dermatite 

alérgica à picada da pulga (DAPP). 

Cada pipeta contém 10% de imidaclopride, em quantidades variáveis. Deve utilizar Advantage de acordo com o 

peso do seu cão/gato: 
 

Advantage   40 p/ Gatos Gatos até 4 kg   40 mg de imidaclopride 

Advantage   80 p/ Gatos Gatos c/ mais de 4 kg   80 mg de imidaclopride 

Advantage   40 p/ Cães Cães até 4 kg   40 mg de imidaclopride 

Advantage 100 p/ Cães Cães c/ 4-10 kg 100 mg de imidaclopride 

Advantage 250 p/ Cães Cães c/ 10-25 kg 250 mg de imidaclopride 

Advantage 400 p/ Cães Cães c/ mais de 25 kg 400 mg de imidaclopride 

 

Cada embalagem de Advantage contém 4 pipetas. Não deve ser administrado em cachorros e gatinhos com 

menos de 8 semanas de idade. 

 

Coleira Antiparasitária Seresto 

    A Seresto é uma coleira diferente das coleiras convencionais contra pulgas e carraças. Utiliza tecnologia 

inovadora, permitindo uma libertação controlada de baixas doses de substâncias ativas ao longo de 8 meses. Isto 

proporciona uma excelente proteção do seu cão, não só porque elimina as pulgas e as carraças, mas também 

porque repele as carraças antes que estas piquem, o que ajuda a proteger o seu animal de estimação das 

doenças que estes parasitas podem transmitir. Existem dois tipos de coleiras Seresto: 

• Para cães com 8kg ou menos: Uma coleira de 38cm composta por 1,25g de imidaclopride e 0,56g de 

flumetrina. 

• Para cães com mais de 8kg: Uma coleira de 70cm composta por 4,5g de imidaclopride e 2,03g de 

flumetrina. 

Ambas as coleiras são inodoras, resistentes à água e proporcionam até 8 meses de proteção. Seresto pode ser 

utilizada por cachorros a partir dos 7 meses de idade. É eficaz contra pulgas, carraças, piolhos. 


