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Pipetas Antiparasitárias Frontline 

    As pipetas Frontline estão recomendas para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas, carraças e 

piolhos, em cães e em gatos. 

 Elimina pulgas. O efeito inseticida contra novas infestações por pulgas recentemente adquiridas, antes 

de estas colocarem os ovos, persiste durante pelo menos 4-5 semanas nos gatos e 1-3 meses nos cães; 

 Elimina carraças. O produto tem uma eficácia carracicida persistente contra novas infestações por 

carraças, até 3 semanas nos gatos e 1 mês nos cães. 

 Elimina piolhos mordedores.  

O medicamento veterinário pode ser administrado como parte de uma estratégia de tratamento para controlo 

da dermatite alérgica por picada da pulga (DAPP). 

Frontline é seguro para todas as raças e em cadelas e gatas gestantes e em lactação. 

Cada pipeta contém 10% fipronil. Deve utilizar Frontline de acordo com o peso do seu animal: 

 

Frontline Spot On Gatos Gatos c/ mais de 1 kg 50 mg de fipronil 

Frontline Spot On Cães 

Cães c/ 2-10 kg 67 mg de fipronil 

Cães c/ 10-20 kg 134 mg de fipronil 

Cães c/ 20-40 kg 268 mg de fipronil 

Cães c/ 40-60 kg 402 mg de fipronil 

 

Cada embalagem de Frontline contém 3 pipetas. Não deve ser administrado em cachorros e gatinhos com menos 

de 8 semanas de idade. 

 

 



 

 

 

Pipetas Antiparasitárias Frontline Combo 

    As pipetas Frontline Combo estão recomendas para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas, 

carraças e piolhos mordedores, em cães e em gatos. Frontline Combo além de conter o inseticida fipronil, contém 

ainda (s)-metopreno, uma substância que inibe o desenvolvimento dos insetos, evitando assim que estes se 

possam reproduzir. 

 Elimina pulgas e o efeito inseticida contra novas infestações de pulgas adultas persiste durante 4 

semanas nos gatos e 8 semanas nos cães. A prevenção da multiplicação das pulgas, por inibição do 

desenvolvimento dos ovos, persiste durante 6 semanas após aplicação nos gatos e 8 semanas após a 

aplicação nos cães; 

 Elimina carraças. O produto tem uma eficácia carracicida persistente contra novas infestações por 

carraças, até 2 semanas nos gatos e 4 semanas nos cães. 

 Elimina piolhos mordedores.  

O medicamento veterinário pode ser administrado como parte de uma estratégia de tratamento para controlo 

da dermatite alérgica por picada da pulga (DAPP). 

Frontline é seguro para todas as raças e em cadelas e gatas gestantes e em lactação. 

Cada pipeta contém 10% fipronil e de (s)-metopreno 12% nas pipetas para os gatos e 9% nas pipetas para os cães. 

Deve utilizar Frontline de acordo com o peso do seu animal: 

 

Frontline Combo Spot On 
Gatos 

Gatos c/ mais de 1 kg 50 mg de fipronil + 60 mg de (s)-metopreno  

Frontline Combo Spot On 
Cães 

Cães c/ 2-10 kg 67 mg de fipronil + 60,3 mg de (s)-metopreno  

Cães c/ 10-20 kg 134 mg de fipronil + 120,6 mg de (s)-metopreno 

Cães c/ 20-40 kg 268 mg de fipronil + 241,2 mg de (s)-metopreno  

Cães c/ 40-60 kg 402 mg de fipronil + 361,8 mg de (s)-metopreno  

 

Cada embalagem de Frontline contém 3 pipetas. Não deve ser administrado em cachorros e gatinhos com menos 

de 8 semanas de idade. 
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