
ІНСТРУКЦІЯ
Протипаразитарні краплі на холку FAVORITE 

(для котів та собак)

Опис
Прозора масляниста рідина зі специфічним запахом.

Склад
1 мл препарату містить діючі речовини: фіпроніл - 11 %, S- 
метопрен - 8 %. Допоміжні речовини: пропіленгліколь.

Фармакологічні властивості
Фіпроніл (Fipronilum) - 5-аміно-1-[2,6-дихлоро-4-
(трифлуорометил)феніл]-4- [(трифлуорометил)сульфінил] -
1Н-піразол-3-карбонітрил, похідне фенілпіразолу.

Фіпроніл діє на центральну нервову систему комах і 
кліщів, не впливаючи на центральну нервову систему 
ссавців. Механізм дії фіпронілу на членистоногих полягає 
в тому, що він порушує процес проходження іонів хлору у 
ГАМК-залежних рецепторах ектопаразитів, передачу 
нервових імпульсів та діяльність нервової системи, що 
призводить до нервового перезбудження і загибелі комах 
і кліщів. 

Фіпроніл має контактну дію і практично не всмоктується 
через шкіру. Він кумулюється в епідермісі, жирових 
залозах, волосяних фолікул і поступово вивільняється 
впродовж певного часу. Створюється ефект “резервуару”, 
що забезпечує тривалу залишкову активність фіпронілу. 
Радіографічне дослідження волосу, після нанесення 
міченого радіоактивного фіпронілу, показало, що мітка 
локалізується тільки в повітряній зовнішній кутикулі 
волосу. Після місцевого нанесення препарат 
розподіляється по поверхні тіла протягом 24 годин.

S-метопрен – це регулятор росту комах (IGR), який 
належить до класу сполук, які відомі як аналоги 
ювенільного гормону, що пригнічують розвиток незрілих 
форм комах. S-метопрен сприяє утворенню хітину, 
порушуючи розвиток бліх на стадіях яйця, личинки, 
лялечки. S-метопрен проникає в оболонку щойно 
відкладених яєць, блокуючи їх розвиток.  

Застосування
Профілактика і лікування собак та котів при ураженні: 
блохами (Ctenocephalides canis, Ct. felis, Pulex irritans), 
вошами (Linognathus setosus), волосоїдами (Trichodectes 
canis,  Felicola subrostratus); паразитиформними кліщами 
(Ixodes spp., Hyalomma spp., Dermacentor spp., 
Haemaphysalis spp., Rhipicephalus spp.,  Boophilus 
calcaratus); акариформними кліщами: Otodectes cynotis, 
Notoedres cati, Sarcoptes canis. 
Препарат застосовують у комплексній терапії алергічного 
дерматиту, який спричиняється блохами.



Дозування
Для собак і котів різної маси тіла застосовують відповідні 
піпетки препарату.

• Препарат наносять зовнішньо безпосередньо на 
шкіру за допомогою піпетки у місця недоступні для 
злизування собакам та котам у ділянці холки та 
вздовж хребта. 

• Препарат наноситься одноразово. Захист тварин від 
ектопаразитів триває протягом 1,5-2 місяців. 

• З профілактичною метою тварин обробляють кожні 
1,5-2 місяці. 

• При саркоптоїдозах, вошах і волосоїдах обробку 
проводять 2-3 рази з  інтервалом 8-10 діб.

Протипоказання
• Не застосовувати препарат хворим та виснаженим 

тваринам!
• Не застосовувати цуценятам і кошенятам віком до 8 

тижнів!
• Не застосовувати собакам вагою до 2 кг та котам 

вагою до 1 кг!
• Не застосовувати тваринам із відомою 

гіперчутливістю до фіпронілу!
• Не застосовувати самкам під час вагітності та 

лактації!

Застереження
• При роботі з препаратом дотримуватись основних 

правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з 
ветеринарними препаратами.

• Обробку тварин препаратом проводять на 
відкритому повітрі або у добре вентильованих 
приміщеннях.

• Під час обробки тварин уникати потрапляння 
препарату на слизові оболонки та всередину. 

• При випадковому потраплянні препарату на шкіру 
або слизові оболонки слід негайно змити його 
струменем проточної води, при потраплянні 
препарату всередину – негайно звернутись до 
лікаря. 

• Закінчивши обробку ретельно вимити руки теплою 
водою з милом.

• Після обробки тварин препаратом впродовж 48 год.
не гладити тварин, не допускати контакту тварин з 
маленькими дітьми.

• Тварин за три доби до та за три доби після обробки 
не купати. Після закінчення цього терміну купання 
без зоошампуню не знижує захисного ефекту 
препарату. 

• Не допускати злизування препарату твариною після
обробки. 

Форма випуску
Полімерні піпетки або полімерні туби з полімерними 
ковпачками: 

• 0,6 мл.;
• 0,8 мл.;
• 1,6 мл.;
• 3,2 мл.;
• 6,0 мл.



Зберігання
Зберігати препарат у закритому упакуванні виробника у 
сухому, недоступному для дітей та тварин, місці окремо від
харчових продуктів та кормів за температури  від 5 до 25°С.

Термін придатності
3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення
ТОВ «НОВА ПЛЮС» (Україна) вул. Колiсниченкiвська, буд. 7,
м. Харкiв, 61030.
РП AB-07420-01-17

Виробник продукту
ВК «Круг», Україна, м.Харків,  пров. Л. Гурченко, 10.  


