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67 mg roztok na nakvapkanie na kožu – spot on pre psy S

spot-on

Pre psy s hmotnosťou 2 – 10 kg    

S
  Ochrana proti blchám až 60 dní, 
 proti kliešťom a všiam až 30 dní
  Účinná látka fipronil 
  Vysoká účinnosť, úplne porovnateľná s originálnym produktom
  Bezpečný, príjemná aplikácia
  Doporučená dávka je obsiahnutá v jednej tube 
 s objemom 0,67 ml
   Odtrhávacia, samolepiaca etiketa do očkovacieho 
 preukazu je súčasťou každej tuby

Dodáváme v dvoch baleniach

1 jednodávková tuba 
k dispozícii u veterinárnych lekárov, 
v lekárňach a v predajniach 
s chovateľskými potrebami 

25 jednodávkových túb 

k dispozícii u veterinárnych 
lekárov a v lekárňach





134 mg roztok na nakvapkanie na kožu – spot on pre psy M

spot-on

Pre psy s hmotnosťou 10 – 20 kg    

M

Dodáváme v dvoch baleniach

1 jednodávková tuba 
k dispozícii u veterinárnych lekárov, 
v lekárňach a v predajniach 
s chovateľskými potrebami 

25 jednodávkových túb 

k dispozícii u veterinárnych 
lekárov a v lekárňach

  Ochrana proti blchám až 60 dní, 
 proti kliešťom a všiam až 30 dní
  Účinná látka fipronil 
  Vysoká účinnosť, úplne porovnateľná s originálnym produktom
  Bezpečný, príjemná aplikácia
  Doporučená dávka je obsiahnutá v jednej tube 
 s objemom 1,34 ml 
   Odtrhávacia, samolepiaca etiketa do očkovacieho 
 preukazu je súčasťou každej tuby





268 mg roztok na nakvapkanie na kožu – spot on pre psy L

spot-on

Pre psy s hmotnosťou 20 – 40 kg    

L

Dodáváme v dvoch baleniach

1 jednodávková tuba 
k dispozícii u veterinárnych lekárov, 
v lekárňach a v predajniach 
s chovateľskými potrebami 

25 jednodávkových túb 

k dispozícii u veterinárnych 
lekárov a v lekárňach

  Ochrana proti blchám až 60 dní, 
 proti kliešťom a všiam až 30 dní
  Účinná látka fipronil 
  Vysoká účinnosť, úplne porovnateľná s originálnym produktom
  Bezpečný, príjemná aplikácia
  Doporučená dávka je obsiahnutá v jednej tube 
 s objemom 2,68 ml 
   Odtrhávacia, samolepiaca etiketa do očkovacieho 
 preukazu je súčasťou každej tuby





402 mg roztok na nakvapkanie na kožu – spot on pre psy XL

spot-on

Pre psy s hmotnosťou nad 40 kg    

XL

Dodáváme v dvoch baleniach

1 jednodávková tuba 
k dispozícii u veterinárnych lekárov, 
v lekárňach a v predajniach 
s chovateľskými potrebami 

25 jednodávkových túb 

k dispozícii u veterinárnych 
lekárov a v lekárňach

  Ochrana proti blchám až 60 dní, 
 proti kliešťom a všiam až 30 dní
  Účinná látka fipronil 
  Vysoká účinnosť, úplne porovnateľná s originálnym produktom
  Bezpečný, príjemná aplikácia
  Doporučená dávka je obsiahnutá v jednej tube 
 s objemom 4,02 ml 
   Odtrhávacia, samolepiaca etiketa do očkovacieho 
 preukazu je súčasťou každej tuby





50 mg roztok na nakvapkanie na kožu – spot on pre mačky

spot-on

Pre mačky

Dodáváme v dvoch baleniach

1 jednodávková tuba 
k dispozícii u veterinárnych lekárov, 
v lekárňach a v predajniach 
s chovateľskými potrebami 

25 jednodávkových túb 

k dispozícii u veterinárnych 
lekárov a v lekárňach

  Ochrana proti blchám až 60 dní, 
 proti kliešťom a všiam až 30 dní
  Účinná látka fipronil 
  Vysoká účinnosť, úplne porovnateľná s originálnym produktom
  Bezpečný, príjemná aplikácia
  Doporučená dávka je obsiahnutá v jednej tube 
 s objemom 0,50 ml 
   Odtrhávacia, samolepiaca etiketa do očkovacieho 
 preukazu je súčasťou každej tuby



Molekula fipronilu, ktorá je obsiahnutá v prípravkoch fipron, bola v osemdesiatych rokoch 

minulého storočia pôvodne používaná ako herbicíd a insekticíd. Fipronil je stále veľmi účinný proti 

blchám a kliešťom a používa sa aj na prevenciu napadnutia všami a roztočmi.

spot-on

CHARAKTERISTIKA ÚČINKU FIPRONILU V PRÍPRAVKOCH RADU FIPRON

POROVNANIE PRÍPRAVKU FIPRON S ORIGINÁLNYM PRODUKTOM

                                                                                         FIPRON                     Originálny produkt  

Účinná látka fipronil  

Účinnosť   

Bezpečnosť  

Dĺžka účinku  

Veľkosť balenia   

Priaznivá cena  

Český výrobok vyrábaný podľa štandardov GMP  

SMXL

FIPRON spot-on
Obsahuje identickú účinnú látku, fipronil, 
v rovnakej koncentrácii ako originálny produkt.

Spoľahlivo zabíja kliešte, blchy, vši, čím chráni pred nákazami prenášanými 
blchami a kliešťami nielen zvieratá, ale aj ľudí. 



VÝHODY POUŽITIA PRÍPRAVKU FIPRON

ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINKU – v porovnaní s mnohými ostatnými prípravkami.

RÝCHLY NÁSTUP ÚČINKU – už 18 hodín po aplikácii zabíja blchy a 24 – 48 hodín po aplikácii 
hubí kliešte.

ŠETRNÝ A BEZPEČNÝ – prípravok nepreniká do krvi mačky, psa ani členov rodiny, teda je 
bezpečný aj pre ľudí, ktorí sú v tesnom kontakte so svojimi zvieracími miláčikmi. 
Môže sa aplikovať šteňatám, mačatám, gravidným a kojacim sukám a mačkám. 
Aj pri aplikácii vyšších dávok je bezpečný, má široké dávkovacie rozmedzie.

KONTAKTNÝ ÚČINOK – blcha alebo kliešť sa nemusí nasať krvi, hubí ho už samotný kontakt 
s fipronilom. Prípravok pôsobí selektívne na GABA receptory hmyzu a spôsobuje poruchu 
prenosu vzruchu. Kliešť alebo blcha 
prejavuje výrazné excitácie a potom hynie.

Fipronil sa naviaže 
na GABA receptory, 
čo uzavrie kanál pre 
chloridové ióny. 
To má za následok 
svalové kontrakcie 
parazita.

GABA uvoľnená 
z motoneurónov 
sa viaže na GABA 
receptory. 
Výsledný prietok 
chloridových iónov 
spôsobí svalovú 
relaxáciu.

MECHANIZMUS ÚČINKU 

FIPRONILU

V nervovom systéme hmyzu sa viaže na 

receptory kyseliny gama-aminomaslovej 

(GABA), ktoré regulujú chloridové kanály. 

Zablokuje presun chloridových iónov cez 

bunkové membrány, čo spôsobí nadmernú 

nervovú stimuláciu, poruchu činnosti 

nervového systému a následný úhyn 

hmyzu a roztočov.

Akaricídny účinok fipronilu spočíva 

v účinku na slinné žľazy kliešťov, čím 

je znemožnené satie na zvierati. Fipronil 

tak isto vyvoláva nezvratné zmeny na 

vajíčkach samičiek kliešťov.

Mechanizmus 
pôsobenia FIPRONILU

–Kanály pre Cl  ióny uzavreté

svalová bunka

–Kanály pre Cl  otvorené           

GABA
receptor

GABA

FIPRONIL

FIPRONIL

MOTONEURON

svalová kontrakcia

konvulzia

smrť

relaxácia
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Mazová žľaza

DLHODOBÝ EFEKT – prípravok je lipofilný, čo znamená, že sa viaže na tuk. Ukladá sa v 
mazových žľazách, uvoľňuje sa s mazom a kontinuálne pokrýva kožu a srsť počas 4 týždňov. Po 
uplynutí tohto intervalu sa musí aplikovať znovu, pretože jeho koncentrácia v tuku klesá. 

MESAČNÁ APLIKÁCIA – pravidelná aplikácia slúži ako prevencia alergie na poštípanie blchou. 
Blchu zabíja už po kontakte s jej telom, preto blcha nemusí nasať krv psa alebo mačky a pritom 
alergizujúce vpraviť sliny do kože a krvi hostiteľa.

POHODLNÁ APLIKÁCIA = RÔZNE FORMY PRÍPRAVKU – prípravok  sa dodáva vo forme spreja 
(balenie 100 a 250 ml) a vo forme roztoku na nakvapkanie na kožu – spot-on (v piatich veľkostiach 
pipiet, štyri pre psy: S 2–10 kg, M 10–20 kg, L 20–40 kg a XL nad 40 kg a piata pre mačky všetkých 
veľkostí: Cat). 

VODEODOLNÝ – v koži je 
viazaný na mazové žľazy a je 
v nich uložený, vstrebáva 
sa minimálne. Prípravok je 
ťažko rozpustný vo vode, čo 
zaručuje jeho odolnosť voči 
d a ž ď u ,  k ú p e ľ o m  a l e b o 
plávaniu a jeho dlhodobý 
reziduálny efekt. Znamená to, 
že pri kúpeľoch nebude 
kontinuálne vymývaný z kože.                      

Ako pôsobí Fipron 
v koži a v srsti
Prípravok Fipron sa koncentruje v ma-
zových žľazách kože a je kontinuálne 
uvoľňovaný na povrch kože a srsti 
psa alebo mačky. Aj napriek kúpaniu 
a ol izovaniu umožňujú depozity 
prípravku Fipron dlhotrvajúci účinok. 

Chlp pokrytý Fipronom Koža psa alebo mačky

SMXL



DOPORUČENÝ POSTUP APLIKÁCIE PRÍPRAVKU FIPRON spot-on

Opatrne roztrhnite hliníkové vrecko (zúbkovaný okraj 
otvorenie vrecka uľahčí). Vytiahnite tubu z obalu 

a držte ju špičkou hore.

Niekoľkokrát poklepte na hrdlo tuby prstom, 
aby celý objem tuby stiekol dolu.

Špičku tuby otvoríte jednoducho krúživým pohybom. Stlačením tuby aplikujte prípravok na kožu, 
vyprázdnenie celej tuby možno vizuálne kontrolovať.  



PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV

spot-on

 Pred aplikáciou si pozorne prečítajte návod 

na použitie.

 Na psa alebo mačku neaplikujte viac 

antiparazitárnych prípravkov, nekombinujte 

spot-on , sprej alebo obojky.

 Bezprostredne pred aplikáciou FIPRONU 

spreja a FIPRONU spot-on nekúpte psa ani 

mačku v antiparazitárnom šampóne.

 Zistite si presnú hmotnosť psa alebo mačky, 

neodhadujte ju. Predávkovanie môže vyvolať 

nežiaduce účinky, poddávkovaním 

nedosiahnete dostatočný účinok 

a parazity získavajú rezistenciu 

voči prípravku.

 Jedna pipeta je určená pre jedného 

jedinca. Nerozdeľujte pipety medzi 

viac zvierat v chove.

SMXL



 Snažte sa prípravok aplikovať priamo na kožu, 

poriadne rozhrňte srsť. Môžete aplikovať na 

viac miest.

 V prípade, že chováte viac zvierat, aplikujte 

prípravok tak, aby ho ostatné zvieratá 

neolizovali (najmä v chove mačiek).

 Po aplikácii sa miesta nedotýkajte. Vhodné je 

prípravok aplikovať večer, do rána na koži 

bezpečne zaschne.

 Bezprostredne po aplikácii prípravku zabráňte 

priamemu kontaktu s deťmi.

 Psa a mačku 24–48 hodín pred a po aplikácii 

nekúpte. Zviera by nemalo zmoknúť ani sa 

kúpať v prírodných rezervoároch vody.

 V prípade, že je Váš pes alebo mačka vážne 

chorá, stará alebo užíva lieky, poraďte sa o 

vhodnosti použitia FIPRONU so svojím 

veterinárnym lekárom.



1.  Vysávaním podláh a kobercov sa môže 

odstrániť len 30 % lariev a 60 % vajíčok! 

Najefektívnejším spôsobom eliminácie blšej 

populácie z prostredia je pravidelná aplikácia 

antiparazitárnych prípravkov.

2.  Na ošetrenie prostredia použite účinné 

antiparazitárne prípravky, napríklad 

insekticídny prípravok FIPRON sprej. 

3.  Pelech perte raz týždenne, antiparazitárnym 

prípravkom ošetrite dôkladne aj jeho okolie, 

kde je koncentrácia bĺch a lariev najväčšia.

4.  Nezabudnite vyčistiť a ošetriť antiparazitikom 

aj škrabadlá, prenosky a transportné klietky, 

búdy, priestory auta, podlahy garáží, pivníc 

apod., teda miesta, kde sa pes alebo mačka 

často zdržiavajú.

5.  Z vonkajšieho prostredia odstraňujte 

organický materiál, ktorý predstavuje 

pre larvy bĺch potravu.

AKO ELIMINOVAŤ BLCHY Z PROSTREDIA
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1.  Chybná aplikácia prípravku – pes bol okúpaný, často pláva, zmokol, prípravok priľnul a 

zaschol na srsti, nedostal sa na kožu.

2.  Nesprávna dávka, menej častá aplikácia – potrebné je aplikovať kontinuálne, bez 

prerušenia, najlepšie každý mesiac.

3.  Prípravok bol po exspirácii, bol zle skladovaný.

4.  Neboli ošetrené všetky zvieratá v domácnosti – ošetrený bol len pes, nie mačky apod. 

5.  Zdrojom bĺch sú zvieratá, ktoré neboli antiparazitikom ošetrené a žijú v spoločnej 

domácnosti alebo sa dostávajú do kontaktu s ďalšími zvieratami pri venčení, v parkoch atď.

6.  Pes alebo mačka sa často dostáva do kontaktu s divo žijúcimi mačkami, prípadne 

veveričkami, ježkami atď. ako zdrojom parazitov.

PREČO SA NÁM NEDARÍ BĹCH ZBAVIŤ?



NAJČASTEJŠIE OTÁZKY
Akú dlhú dobu po zakúpení môžem prípravok FIPRON spot-on na svojho psa použiť? 

Pri zakúpení prípravku FIPRON spot-on sa pozrite na dobu exspirácie (doba použiteľnosti) 

veterinárneho liečivého prípravku. Doba použiteľnosti od dátumu výroby je dva roky, avšak 

v neporušenom obale. Ak vrecko s pipetou už otvoríte, obsah pipety musíte ihneď spotrebovať.

FIPRON spot-on som aplikoval mačke. Za niekoľko hodín po aplikácii sa na srsti objavili biele 

kryštáliky. Nejedná sa o nebezpečnú reakciu kože na aplikovaný prípravok? 

Pri správnej aplikácii na kožu sa biele kryštáliky na srsti objavujú výnimočne. Ak roztok priľne na 

srsť, olejové komponenty prípravku po zaschnutí vykryštalizujú a získajú biele sfarbenie. Jedná sa 

skôr o kozmetický problém, ktorý sa dá odstrániť opatrným stiahnutím kryštálikov zo srsti pomocou 

vlažnej vody a mydla. Pozor treba dať na umytie kože počas 48 hodín po aplikácii, čo by mohlo znížiť 

koncentráciu fipronylu v koži a tým aj účinnosť prípravku.

Môžem prípravok FIPRON použiť na svojho 

králika, u ktorého bol diagnostikovaný dravčík?

Prípravok FIPRON sprej a FIPRON spot-on je 

registrovaný len pre psy a mačky, nemožno ho 

používať na iných domácich maznáčikov, ako je 

králik, morča alebo fretka. U králikov boli po 

aplikácii pozorované neurologické príznaky 

v podobe apatie, ataxie, kŕčov a úhynu.
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Chystáme sa na štrnásťdňovú dovolenku k moru (Chorvátsko) a radi by sme zabránili 

napadnutiu psa kliešťami a blchami počas celého pobytu. Kedy najneskôr pred cestou máme 

psovi prípravok aplikovať?

Nástup účinku je veľmi rýchly, blchy fipronil zabíja už po 18 hodinách, účinnosť proti kliešťom 

nastupuje po 24 hodinách. To znamená, že optimálna doba aplikácie prípravku je jeden až dva dni 

pred odjazdom do zahraničia.

Je možný kontakt zvieraťa ošetreného prípravkom FIPRON spot-on s deťmi? Nie je prípravok 

pre deti nebezpečný?

Kontakt s deťmi je potrebné obmedziť počas zasychania prípravku FIPRON spot-on, bezprostredne 

po jeho aplikácii, ideálne 24 hodín po nanesení na kožu z dôvodu rizika zotretia časti aplikovaného 

roztoku. Ak došlo ku kontaktu detí a ošetrených zvierat, treba deťom umyť ruky vlažnou vodou 

a mydlom.

Môžu sa prípravky FIPRON kombinovať s antiparazitárnym obojkom?

Kombinácia dvoch antiparazitárnych prípravkov je 

s ohľadom na vynikajúcu účinnosť prípravku FIPRON 

spot-on a FIPRON sprej zbytočná a z hľadiska 

bezpečnosti riskantná. Nežiaduce účinky aplikácie 

dvoch látok sa môžu sčítať a u ošetreného psa alebo 

mačky sa môžu objaviť príznaky intoxikácie. Tak isto 

nie je žiaduci kúpeľ v antiparazitárnom šampóne a 

následná aplikácia prípravku FIPRON. 



Môžem proti kliešťom použiť prípravok FIPRON spot-on S pre sučku yorkshirského teriéra, 

ktorá je štyri týždne po pôrode a kojí?

Prípravok FIPRON spot-on možno použiť u laktujúcej aj gravidnej suky, tak isto ako v období 

hárania. Jeho použitie treba starostlivo zvážiť u zvierat kachektických, vyčerpaných, vo veľmi zlom 

zdravotnom stave.

Ako často musím svojmu psovi FIPRON spot-on aplikovať? 

Dĺžka účinku FIPRON proti blchám sa pohybuje až okolo piatich týždňov a proti kliešťom 3 – 4 

týždňov. Ak má pes diagnostikovanú alergiu na poštípanie blchou, je vhodné aplikovať prípravok 

bez prerušenia v štvortýždňových intervaloch.

Blchy sú na bruchu, v slabinách – aplikovať tam?

Nie, prípravok aplikujte v súlade s príbalovou informáciou v oblasti kohútika, medzi lopatkami 

a u veľkých psov v oblasti koreňa chvosta. Týmto spôsobom zabránite zlízaniu prípravku a FIPRON 

úspešne zahubí aj populáciu bĺch pohybujúcich sa po koži brucha a slabín.

spot-on

Prehľad jednotlivých druhov balenia prípravku FIPRON  spot-on 

Balenie  Farba Objem Obsah účinnej látky  Indikácie

 FIPRON XL Zelená 4,02 ml 402 mg Psi hmotnosti nad 40 kg

 FIPRON L Hnedá  2,68 ml 268 mg Psi hmotnosti 20 – 40 kg

 FIPRON M  Fialová 1,34 ml  134 mg Psi hmotnosti 10 – 20 kg

 FIPRON S Oranžová 0,67 ml  67 mg Psi hmotnosti 2 – 10 kg

 FIPRON mačky Modrá  0,50 ml 50 mg Mačky nad 1 kg nebo 8 týždňov veku

SMXL



Obsahuje identickú 

účinnú látku, fipronil, 

v rovnakej koncentrácii 

ako originálny produkt.

Spoľahlivo zabíja kliešte, 

blchy, vši, čím chráni 

zvieratá a ľudí pred 

nákazami prenášanými 

blchami a kliešťami. 

spot-on
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šetrný k vám i vašim najbližším

SMXL

Informácie: 
BIOVETA SK, spol. s r. o., 
Kalvária 3, Nitra

Tel.: +42137/6562390, 
e-mail: biovetask@nextra.sk, 
http://www.bioveta.sk 

Výrobca: Bioveta, a. s.
Ivanovice na Hané, 

Česká republika


