
FIPRODOG | 2-10 KG | 3 PIPETTEN  

Doeldier(en): Fiprodog 67 mg: hond (2-10 kg) 
Fiprodog 134 mg: hond (10-20 kg) 
Fiprodog 268 mg: hond (20-40 kg) 
Fiprodog 402 mg: hond (40-60 kg) 

Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior 

Toedieningswijze: Geen 

Werkzaam tegen: Vlooien, Teken 

Omschrijving: Voor de behandeling van vlooieninfestaties bij honden. 
Heeft een insecticide werking tot 6 weken tegen nieuwe 
vlooieninfestaties. 
Het product kan worden gebruikt als onderdeel van een 
behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische 
dermatitis indien dit eerder is vastgesteld door een dierenarts. 
Hoewel het product niet altijd een direct acaricide effect vertoont 
(verschillende teken kunnen nog aanwezig zijn na 48 uur), heeft het 
een aanhoudend acaricide effect tot 4 weken tegen Dermacentor 
variabilis en tot 3 weken tegen Rhipicephalus sanguineus. 

Contra-indicaties: Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn, dient het 
diergeneesmiddel niet gebruikt te worden bij pups jonger dan 2 
maanden en/of pups die minder dan 2 kg wegen.  
Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of 
herstellende dieren. 
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs 
overlijden het gevolg kunnen zijn. 

Dit diergeneesmiddel is speciaal ontwikkeld voor honden. Gebruik het 
niet bij katten omdat dit tot overdosering kan leiden. 
Niet gebruiken bij dieren met een overgevoeligheid voor het 
werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen. 

Dosering/Toediening: Uitsluitend voor toepassing op de huid. 

 1 pipet Fiprodog 67 mg van 0,67 ml is voldoende voor de 
behandeling van een hond met een lichaamsgewicht van 2 
tot 10 kg overeenkomend met de aanbevolen minimale dosis 
van 6,7 mg fipronil/kg lichaamsgewicht. 

 1 pipet Fiprodog 134 mg van 1,34 ml is voldoende voor de 
behandeling van een hond met een lichaamsgewicht van 10 
kg tot 20 kg overeenkomend met de aanbevolen minimale 
dosis van 6,7 mg fipronil/kg lichaamsgewicht. 

 1 pipet Fiprodog 268 mg van 2,68 ml is voldoende voor de 
behandeling van een hond met een lichaamsgewicht van 20 
kg tot 40 kg overeenkomend met de aanbevolen minimale 
dosis van 6,7 mg fipronil/kg lichaamsgewicht. 

 1 pipet Fiprodog 402 mg van 4,02 ml is voldoende voor de 
behandeling van een hond met een lichaamsgewicht van 40 
kg tot 60 kg overeenkomend met de aanbevolen minimale 
dosis van 6,7 mg fipronil/kg lichaamsgewicht. 

 Voor honden die zwaarder wegen dan 60 kg gebruikt u twee 
pipetten van 2,68 ml. 



Het minimale interval tussen twee behandelingen dient niet korter te 
zijn dan 4 weken. 

Werkzame bestanddelen: Elke pipet van Fiprodog 67 mg bevat: Fipronil 67 mg 
Elke pipet van Fiprodog 134 mg bevat: Fipronil 134 mg 
Elke pipet van Fiprodog 268 mg bevat: Fipronil 268 mg 
Elke pipet van Fiprodog 402 mg bevat: Fipronil 402 mg 

Bijwerkingen: Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van 
verhoogde speekselproductie optreden, voornamelijk veroorzaakt 
door de eigenschappen van de dragerstof in het product. 
Onder de zeer zelden optredende bijwerkingen na gebruik zijn 
gemeld: voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats 
(schilferen, alopecia, pruritus en erytheem) en algemene pruritus of 
alopecia. 
Na gebruik zijn bij uitzondering overmatig speekselen, reversibele 
neurologische verschijnselen (hyperesthesie, depressie, 
aandoeningen van het zenuwstelsel), braken of 
ademhalingsproblemen gerapporteerd. 
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die 
niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts 
hiervan in kennis te stellen. 

Waarschuwingen: Het diergeneesmiddel voorkomt geen tekeninfestaties. 
Teken zullen meestal binnen 48 uur na de infestatie sterven. Er 
kunnen echter nog vastzittende teken (zowel dood als levend) worden 
waargenomen na die tijd. Sommige van deze teken hebben een 
bloedmaaltijd gehad. 
De sterfte vindt meestal plaats voordat de teek zich volledig heeft 
vastgehecht zodat het risico van overdracht van infectieziekten 
minimaal is, maar niet volledig kan worden uitgesloten. Zodra de 
teken dood zijn vallen zij van het dier af; resterende teken kunnen 
door zachtjes trekken worden verwijderd. 
Voor de optimale controle van vlooienplagen in huishoudens met 
meerdere dieren, dienen alle honden en katten behandeld te worden 
met een goedgekeurd insecticide. 
De vlooien van huisdieren bevinden zich vaak ook in de manden, 
bekleding en de gebruikelijke rustplaatsen, zoals tapijten en 
gestoffeerd meubilair, die in geval van een grote plaag in het begin 
van de bestrijding behandeld moeten worden met een geschikt 
insecticide en door regelmatig stofzuigen. 
Van het één a twee uur voor behandeling wassen met een medische 
shampoo, gevolgd door grondig drogen, en het eenmaal per week 
baden gedurende een periode van 6 weken is aangetoond dat het de 
werking van dit geneesmiddel tegen vlooien niet beïnvloedt. 
Gedurende twee dagen na de behandeling met het diergeneesmiddel 
moet baden en erg nat worden van de vacht worden vermeden. 

Verpakking: Een doordrukstrip bestaat uit 3 blisters met elk een pipet. 
Verpakkingen met 3, 6, 12, 24, 60 en 120 pipetten. 
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel 
worden gebracht. 

Verdere info: Geen 

 


