
100/250/500 ml

NUTRIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS, SA

Spray



NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO E DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO 
DE FABRICO RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE, SE 
FOREM DIFERENTES
Titular da autorização de introdução no mercado e fabricante 
responsável pela libertação dos
lotes:
Norbrook Laboratories Limited,
Station Works,
Newry,
Co. Down,
BT35 6JP,
Irlanda do Norte

NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO
PESTIGON 2,5 mg/ml solução para pulverização cutânea para 
gatos e cães
Fipronil

DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) E OUTRA(S) 
SUBSTÂNCIA(S)
Cada ml contém:
Substância ativa:
Fipronil  2,5 mg
Solução para pulverização cutânea.
Solução límpida e incolor.

INDICAÇÕES
Tratamento de infestações por pulgas (Ctenocephalides spp.) e 
carraças (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) em cães e 
gatos.
Tratamento de infestações por piolhos mordedores em cães 
(Trichodectes canis) e gatos (Felicola subrostratus).
O medicamento veterinário pode ser utilizado como parte de 
uma estratégia de tratamento da Dermatite Alérgica à Picada de 
Pulga (DAPP), quando tiver sido previamente diagnosticada por 
um médico veterinário.
A eficácia inseticida contra novas infestações por pulgas 
adultas persiste até 2 meses em gatos e até 3
meses em cães, dependendo do meio ambiente.
O medicamento veterinário tem uma eficácia acaricida 
persistente até 4 semanas contra carraças, dependendo do 
nível de infestação do meio ambiente.

CONTRAINDICAÇÕES
Não administrar a coelhos, porque podem ocorrer reações 
adversas e até mesmo a morte. Não administrar a animais 
doentes (doenças sistémicas, febre…) ou convalescentes.
Não administrar em caso de hipersensibilidade à substância 
ativa ou a algum dos excipientes.

REAÇÕES ADVERSAS
Se o animal se lamber, pode observar-se um período curto de 
hipersalivação devido sobretudo à natureza do excipiente.
Entre as reações adversas extremamente raras reportadas após 
a administração contam-se as reações
cutâneas transitórias incluindo inflamação, prurido ou alopecia. 
Excecionalmente observou-se hipersalivação, sintomas 
neurológicos reversíveis (hiperestesia, depressão, sintomas 
nervosos), vómitos ou sintomas respiratórios, após a 
administração. Não administrar uma dose excessiva.
Em caso de sobredosagem, iniciar um tratamento sintomático 
apropriado.

Caso detete efeitos graves ou outros efeitos não mencionados 
neste folheto, informe o seu médico veterinário.

ESPÉCIES-ALVO
Caninos (Cães) e Felinos (Gatos).

DOSAGEM EM FUNÇÃO DA ESPÉCIE, VIA(S) E MODO DE 
ADMINISTRAÇÃO
Modo de administração:
Pulverizar o corpo inteiro do animal, a uma distância aproximada 
de 10-20 cm.
Aplicar no sentido oposto ao pêlo e garantir que toda a pelagem 
fica humedecida. Massajar a pelagem, especialmente em 
animais de pêlo comprido, de modo a que o medicamento 
veterinário possa penetrar até à pele. Para o tratamento da 
região da cabeça, e quando os animais a tratar forem jovens ou 
animais nervosos, a aplicação deve ser feita pulverizando numa 
luva, esfregando seguidamente a luva impregnada com o 
medicamento veterinário na pelagem. Permitir que o pêlo seque 
ao natural. Não secar com uma toalha.

Posologia:
De forma a humedecer o pêlo até à pele, dependendo do 
comprimento do pêlo, aplicar 3 a 6 ml por kg de peso corporal, 
(7,5 a 15 mg de substância ativa por kg de peso corporal), isto é, 
6 a 12 pulverizações por kg de peso corporal da apresentação 
de 100 ml, ou 2 a 4 pulverizações por kg de peso corporal das 
apresentações de 250 ml e de 500 ml.

A dose pode ser determinada da seguinte forma:

Gato/cão de pêlo curto, i.e. comprimento do pêlo inferior a 
2cm.
Dose: 3-4 ml/kg de peso corporal
Embalagem de 100 ml: 6 pulverizações por kg de peso corporal
Embalagens de 250 ml e 500 ml: 2 pulverizações por kg de peso 
corporal
Cão de pêlo médio/gato de pêlo comprido, i.e. comprimento do 
pêlo 2 – 4 cm.
Dose: 4-5 ml/kg de peso corporal
Embalagem de 100 ml: 9 pulverizações por kg de peso corporal
Embalagens de 250 ml e 500 ml: 3 pulverizações por kg de peso 
corporal Cão de pêlo comprido/ gato de pêlo mais comprido, 
i.e. comprimento do pêlo superior a 4 cm.
Dose: 5-6 ml/kg de peso corporal
Embalagem de 100 ml: 12 pulverizações por kg de peso 
corporal
Embalagens de 250 ml e 500 ml: 4 pulverizações por kg de peso 
corporal
A embalagem de 100 ml contém aproximadamente 8 tratamentos 
para um gato de tamanho médio de pêlo curto (4 kg). A 
embalagem de 250 ml contém aproximadamente 4 tratamentos 
para um cão de tamanho médio de pêlo curto (20 kg). A 
embalagem de 500 ml contém aproximadamente 8 tratamentos 
para um cão de tamanho médio de pêlo curto (20 kg).

Note que: o comprimento do pêlo (curto, médio, comprido) é 
fornecido como um guia aproximado e depende das espécies. 
É importante garantir que toda a pelagem do animal fica 
humedecida, até à pele, especialmente em animais de pêlo 
comprido.

Os cachorros e gatinhos a partir dos 2 dias de idade podem ser 
tratados com segurança; no entanto, deve ser tomada atenção 
especial para determinar com exatidão o peso corporal para 
animais jovens, de forma a que o número de pulverizações 
necessárias possa ser calculado com precisão utilizando o
guia prático acima.

Guia prático para tratamento com o medicamento veterinário
A tabela seguinte é um guia para demonstrar o número 
aproximado de pulverizações necessárias para o tratamento 
de gatos e cães de acordo com o peso corporal. O número 
adequado de pulverizações deve ser calculado utilizando o 
guia prático acima.

É muito importante pesar os animais muito pequenos com 
exatidão, em particular os cachorros e gatinhos, e calcular a 
dose tal como descrito na secção dosagem acima.

INSTRUÇÕES COM VISTA A UMA UTILIZAÇÃO CORRETA
Para melhorar a eficácia, não se recomenda dar banho ou 
ensaboar os animais dois dias antes ou após o tratamento com 
o medicamento veterinário. [Consultar também a secção 
“Informação Adicional” deste folheto informativo].

O tratamento:
1. Tratar o animal num local bem ventilado ou ao ar livre. Usar 

luvas protetoras de PCV ou de nitrilo. Recomenda-se o uso 
de um avental impermeável para proteger o vestuário.

2. Verificar a bomba pulverizadora carregando na ponta da 
bomba. Deverá libertar um cone de spray. Não inalar o 
spray.

3. Conter o animal para mantê-lo quieto. Colocar uma coleira 
no seu animal vai ajudá-lo a mantê-lo com mais firmeza.

4. Massajar a pelagem no sentido oposto ao pêlo, como 
preparação para a pulverização.

2,5 mg/ml solução para pulverização cutânea para gatos e cães
5. Segurar o dispensador verticalmente, afastado a uma 

distância de 10-20 cm do pêlo, depois aplicar o spray, 
humedecendo a pelagem, até à pele. Pode ser encontrado 
um guia para o número aproximado de pulverizações 
necessárias na secção anterior deste folheto informativo.

6. Não esquecer de aplicar o spray na parte ventral do animal, 
pescoço e patas. Para ter acesso à parte ventral do cão, 
deverá encorajá-lo a rebolar ou a sentar. No caso dos gatos, 
poderá ter de o levantar para ter acesso a esta área.

7. Para garantir a aplicação em toda a região da cabeça, a 
aplicação do spray deve ser feita pulverizando numa luva, 
esfregando seguidamente com cuidado a luva impregnada 
na face do animal, evitando os olhos e as orelhas.

8. No tratamento de cachorros, gatinhos ou gatos nervosos, 
poderá utilizar uma luva para aplicar o medicamento em 
todo o animal.

9. Quando o animal tiver sido adequadamente tratado, 
massajar toda a pelagem de forma a assegurar-se que o 
spray possa penetrar até à pele. Permitir que o animal seque 
ao natural num local bem ventilado.

10. Manter o animal tratado longe de chamas ou outras fontes 
de calor, e superfícies que sejam facilmente afetadas por 
álcool até o animal estar seco e pelo menos, 30 minutos 
após o tratamento.

11. Não fumar, beber ou comer durante a aplicação do spray. 
Não administrar o medicamento veterinário se tiver 
conhecimento de que apresenta, ou o seu animal apresenta, 
hipersensibilidade conhecida a inseticidas ou ao álcool. 
Lavar as mãos após a administração.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Não aplicável.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO
Manter fora da vista e do alcance das crianças.
Este medicamento veterinário não necessita de quaisquer 
precauções especiais de conservação.
Não administrar este medicamento veterinário depois de 
expirado o prazo de validade indicado no rótulo depois de EXP.
Prazo de validade após a primeira abertura do recipiente: 6 
meses.

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS
Advertências especiais para cada espécie-alvo
Quando utilizado como parte de uma estratégia de tratamento 
da dermatite alérgica à picada da pulga, recomenda-se que 
seja administrado mensalmente ao animal alérgico e aos 
outros gatos e cães que vivam na mesma casa.
O tratamento da cama, tapetes e outras áreas normais de 
repouso com um inseticida adequado irá ajudar a reduzir a 
infestação do meio ambiente e maximizar a duração da 
proteção conferida pelo medicamento contra a reinfestação.
O medicamento veterinário não é adequado para o tratamento 
direto do meio ambiente.
Para melhorar a eficácia, não se recomenda dar banho ou 
ensaboar os animais dois dias antes ou após o tratamento com 
o medicamento veterinário. Dar banho ou ensaboar os animais 
até 4 vezes em dois meses não mostrou ter um efeito 
significativo na eficácia residual do medicamento veterinário.
Quando os banhos são mais frequentes, é recomendado o 
tratamento mensal.

Precauções especiais para utilização em animais
Não exceder a dose recomendada.
Evitar o contacto do medicamento veterinário com os olhos do 
animal. Em caso de contacto acidental com os olhos, lavar 
imediata e abundantemente os olhos com água.
Não administrar diretamente em áreas de pele lesionada.
Permitir que os animais tratados sequem em locais bem 
ventilados (ver também secção 4.5 (ii)).
Não confinar os animais em espaços fechados ou 
transportadoras até o pêlo estar totalmente seco.
Na ausência de dados específicos de tolerância e eficácia, 
não se recomenda a administração do medicamento 
veterinário no tratamento de outras espécies animais que não 
sejam gatos e cães.

É importante certificar-se que os animais não se lambem uns 
aos outros após o tratamento.

Pode ocorrer fixação pontual de carraças. Por este motivo a 
transmissão de doenças infeciosas não pode ser totalmente 
excluída se as condições forem desfavoráveis.
Manter os animais tratados longe de chamas ou outras fontes 
de calor, e superfícies que sejam facilmente afetadas por 
álcool por, pelo menos, 30 minutos após a administração do 
medicamento veterinário e até o pêlo estar totalmente seco. 
Não vaporizar para uma chama ou qualquer material 
incandescente.

Exclusivamente para uso externo.

Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o 
medicamento aos animais

Este medicamento veterinário pode causar irritação das 
membranas mucosas e dos olhos. Assim, o contacto do 
medicamento veterinário com a boca e os olhos deve ser evitado.
Pessoas com asma ou hipersensibilidade conhecida a 
inseticidas ou ao álcool devem evitar o contacto com o 
medicamento veterinário. Evitar que o conteúdo entre em 
contacto com os dedos. Se isto ocorrer, lavar as mãos com 
água e sabão. Se ocorrer irritação, dirija-se a um médico.
Após exposição ocular acidental, lavar os olhos 
cuidadosamente com água corrente.

Os animais tratados não devem ser manuseados até o pêlo 
estar seco, e não se deve permitir que as crianças brinquem 
com animais tratados até o pêlo estar seco. É portanto 
recomendado que os animais não sejam tratados durante o dia 
mas ao início da noite, e que os animais tratados recentemen-
te não durmam com os donos, especialmente com crianças.
Pulverizar os animais ao ar livre ou num local bem ventilado.
Não inalar o spray. Não fumar, beber ou comer durante a 
aplicação.
Usar luvas de PCV ou de nitrilo durante o tratamento dos 
animais. Recomenda-se o uso de um avental impermeável 
para proteger o vestuário.
Se o vestuário ficar excessivamente molhado com o medicamento 
veterinário, deve ser removido e lavado antes de voltar a usar.
Descartar as luvas após a utilização e lavar as mãos com 
sabão e água.

Tratamento de vários animais:
Uma boa ventilação é particularmente importante quando é 
necessário tratar vários animais. Tratar os
vários animais ao ar livre, ou reduzir a formação de vapor 
removendo os animais do local onde são tratados enquanto o 
álcool evapora e assegurar que o local de tratamento é bem 
ventilado entre tratamentos individuais. Adicionalmente 
garantir que o local onde os animais secam é bem ventilado e 
evitar colocar no mesmo espaço vários animais recentemente 
tratados.

Outras precauções
Este medicamento veterinário é altamente inflamável. Manter 
afastado do calor, de faíscas, chamas ou outras fontes de 
ignição.
O fipronil pode afetar adversamente os organismos aquáticos. 
Não se deve permitir que os cães nadem em cursos de água 
nos 2 dias após a aplicação.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO 
MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS 
DESPERDÍCIOS, SE FOR CASO DISSO
O medicamento veterinário não utilizado ou os seus 
desperdícios devem ser eliminados de acordo com a legislação 
em vigor.
O medicamento veterinário não deve ser eliminado nos cursos 
de água, porque pode constituir perigo para peixes e outros 
organismos aquáticos.

DATA DA ÚLTIMA APROVAÇÃO DO FOLHETO INFORMATIVO
Janeiro de 2015

OUTRAS INFORMAÇÕES
Uso veterinário.

O tratamento da cama, tapetes e outras áreas normais de 
repouso com um inseticida adequado irá ajudar a reduzir a 
infestação do meio ambiente e maximizar a duração da 
proteção conferida pelo medicamento veterinário contra a 
reinfestação. O excipiente álcool pode ter efeitos adversos 
sobre superfícies pintadas, envernizadas ou outras 
superfícies domésticas ou mobiliário.

Informação sobre as embalagens
Embalagem de 100 ml de polietileno de alta densidade, 
equipada com um polipropileno, polietileno, polioximetileno, 
polietileno de baixa densidade (dip-tube), e uma bomba de 
spray de polietileno de alta densidade e polietileno de baixa 
densidade com capacidade para dispensar 0,5 ml por 
pulverização.

Embalagem de 250 ml e 500 ml de polietileno de alta densidade, 
equipada com um polipropileno, polietileno, polioximetileno, 
polietileno de baixa densidade (dip-tube), e uma bomba de 
spray de polietileno de alta densidade e polietileno de baixa 
densidade com capacidade para dispensar 1,5 ml por 
pulverização.

É possível que não sejam comercializadas todas as 
apresentações.

Distribuidor:
Prodivet-ZN, S.A.
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1800-282 Lisboa
Portugal
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