
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Advantix 
soluţie spot-on pentru câini 

 

 
Compoziţie 

Fiecare doză (pipetă) conţine: 

 

 Pipeta Imidacloprid Permetrină E321 

Advantix soluţie spot-on pentru câini până la 4 kg 0.4 ml 40 mg 200 mg 0.4 mg 
Advantix soluţie spot-on pentru câini de la 4 kg până la 10 kg 1.0 ml 100 mg 500 mg 1.0 mg 
Advantix soluţie spot-on pentru câini de la 10 kg până la 25 kg 2.5 ml 250 mg 1250 mg 2.5 mg 
Advantix soluţie spot-on pentru câini de peste 25 kg 4.0 ml 400 mg 2000 mg 4.0 mg 

 

Excipienţi: Butilhidroxitoluen 1.0 mg/ml (E321, ca antioxidant): 
 

Indicaţii 
Pentru tratamentul şi prevenirea infestării cu purici (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis). 

 
Purici de pe câine sunt omorâţi după o zi de la tratament. Un tratament previne viitoare infestări cu purici timp de patru săptămâni. Produsul 
poate fi utilizat ca parte a strategie de tratament împotriva dermatitei alergice determinate de purici (FAD). 

 
Produsul prezintă activitate acaricidă şi repelentă (de îndepărtare) timp de până la patru săptămâni  (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes 
ricinus) sau trei săptămâni (Dermacentor reticulatus) împotriva infestaţiilor cu căpuşe. 

 
Căpuşele prezente deja pe câine s-ar putea să nu fie omorâte în două zile după tratament şi să rămână ataşate şi vizibile. De aceea se 
recomandă îndepărtarea căpuşelor prezente pe câine la momentul tratamentului pentru a se preveni atacul şi hrănirea acestora cu sânge. 

 
Un tratament asigură acţiune repelentă (anti-hrănire) împotriva flebotomilor timp de două săptămâni  (Phlebotomus papatasi) sau trei 
săptămâni (Phlebotomus perniciosus) împotriva ţânţarilor pentru două (Aedes aegypti) şi patru (Culex pipiens) săptămâni şi pentru musca 
de grajd (Stomoxys calcitrans) pentru patru săptămâni. 

 
Flebotomi Phlebotomus perniciosus 3 săptămâni 

 Phlebotomus papatasi 2 săptămâni 
Ţânţari Aedes aegypti 2 săptămâni 

 Culex pipiens 4 săptămâni 
Musca de grajd Stomoxys calcitrans 4 săptămâni 

 

Contraindicaţii 
În absenţa datelor disponibile produsul nu va fi folosit la căţei cu vârsta mai mică de 7 săptămâni. 
Nu se utilizează în cazuri cunoscute cu hipersensibilitate la substanţele active. 
Nu se utilizează la pisici. 

 
Reacţii adverse 

Rareori poate apare o sensibilitate dermică tranzitorie (cu creşterea pruritului, alopecie şi eritem la locul de aplicare) sau apatie. 
Otrăvirea câinilor după ingerare accidentală poate apare în cazuri rare. În aceste cazuri pot să apară şi  semne neurologice c um 
sunt tremurături şi apatie. Se va aplica un tratament simptomatic, sub supravegherea medicului veterinar. Nu există antidot specific. 
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar. 

 
Specii ţintă 

Câini. 
 

Posologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare şi mod de administrare 

Schema de dozare: 
Doza minimă recomandată este de:10 mg / kg greutate vie (g.v.) imidacloprid şi 50 mg / kg greutate vie (g.v.) permetrină echi valent cu 

0.1ml/kg g.v. Advantix soluţie spot-on pentru câini. 

 
Greutatea câinelui 
(kg) 

Dimensiunea pipetei ce va fi utilizată Volum 
(ml) 

Imidacloprid 
(mg/kg g.v.) 

Permetrină 
(mg/kg g.v.) 

 4 kg Advantix soluţie spot-on pentru câini până la 4 kg 0.4 ml minim 10 minim 50 
>4 kg - 10 kg Advantix soluţie spot-on pentru câini de la 4 kg până la 

10 kg 
1.0 ml 10 - 25 50 - 125 

>10 kg -25 kg Advantix soluţie spot-on pentru câini de la 10 kg până la 
25 kg 

2.5 ml 10 - 25 50 - 125 

>25 kg - 40 kg Advantix soluţie spot-on pentru câini de peste 25 kg 4.0 ml 10 - 16 50 - 80 
> 40 kg se va utiliza combinaţia de pipete potrivită 

Pentru câinii. 
 

Pentru a reduce re-infestările cu noi purici este recomandat să fie trataţi toţi câini dintr-o familie (gospodărie). Alte animale de companie din 
aceeaşi familie sau gospodărie trebuie tratate cu produse corespunzătoare. Pentru purici proveniţi din mediul înconjurător al animalului se 
recomandă utilizarea adiţională a unui produs corespunzător pentru tratamentul împotriva puricilor adulţi şi a stadiilor lor de dezvoltare. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Produsul este activ chiar dacă animalul este ud. Oricum expunerea prelungită la apă trebuie evitată. În cazul în care se produce expunere 
prelungită la apă eficacitatea produsului scade. Chiar şi în acest caz nu trebuie tratat mai frecvent de o dată pe săptămână. Dacă este 
necesar ca animalul să fie spălat cu şampon este bine ca Advantix soluţie spot-on pentru câini să fie aplicat după două săptămâni 
pentru a se asigura eficacitatea produsului. 

 
Mod de administrare. 

 
Scoateţi o pipetă din pachet. Ţineţi pipeta în poziţie verticală, răsuciţi capacul şi îl scoateţi. Întoarceţi  capacul invers şi cu ajutorul 
lui desigilaţi pipeta (prin răsucire şi apăsare asupra sigiliului, ca în fotografie). 

 

 
 

Pentru câini cu greutatea corporală de 10 kg sau mai puţin: 
Câinele aşezat în picioare, îndepărtaţi părul dintre umeri, până ce pielea devine vizibilă. Aplicaţi vârful  pipetei direct pe piele şi 
prin strângere fermă de câteva ori se goleşte conţinutul pipetei. A se aplica numai pe pielea fără leziuni. 

 

 
 

Pentru câini cu o greutate corporală mai mare de 10 kg: 
Câinele aşezat în picioare, întregul conţinut al pipetei de Advantix soluţie spot-on pentru câini va fi aplicat în mod egal în patru locuri 

începând dintre umeri şi până la baza cozi. În fiecare loc îndepărtaţi părul până ce pielea devine vizibilă. Aplicaţi vârful pipetei pe piele şi 
strângând uşor eliberaţi o parte din soluţie pe piele. 

 

 
 

 
Recomandări privind administrarea corectă 

Numai pentru uz extern. 
A se aplica numai pe pielea fără leziuni. 
A nu se aplica o cantitate mare de soluţie într-un singur loc pentru că aceasta poate curge pe părţile laterale ale câinelui. 

 
Timp de aşteptare 

Nu este cazul. 
 

Precauţii speciale pentru depozitare 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
A nu se congela. 
După deschiderea pungii de aluminiu a se păstra în loc uscat şi a nu se păstra la temperatură mai mare de 30°C. 
Abrevierea utilizată pentru data expirării pe etichetă, pipetă şi pungă este EXP. 

 
Precauţii speciale pentru utilizare la animale 
Conţinutul pipetei nu trebuie să vină în contact cu ochi şi gura câinelui care primeşte tratamentul. 
Atenţie pentru administrarea corectă a produsului aşa cum a fost descrisă în secţiunea Mod de administrare. În mod particular ingestia 
orală prin linsul locului de aplicare sau contactul cu alte animale va fi evitat. 

 
A nu se utiliza la pisici. 
Acest produs este foarte toxic pentru pisici şi poate determina moartea datorită particularităţilor fiziologice ale pisicilor 
care nu sunt capabile să metabolizeze anumiţi compuşi inclusiv permetrină. Pentru a preveni expunerea accidentală a 
pisicilor la acest produs câini trataţi vor fi ţinuţi separat de pisici după tratament până când locul de aplicare este uscat . 
Se vor lua măsuri pentru ca pisicile să nu lingă locul de aplicare al câinilor care au fost trataţi cu acest produs. Solicita ţi 
imediat asistenţa medicului veterinar dacă acest lucru se întâmplă. 

 
Consultaţi-vă medicul veterinar înainte de utilizarea acestui produs la animale bolnave şi debile. 

 
Deoarece produsul este periculos pentru organismele acvatice, câini trataţi nu vor fi lăsaţi în nici un caz să intre în orice ape de suprafaţă 
pentru cel puţin 48 de ore după tratament. 

 
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale 

Evitaţi contactul cu pielea, ochii sau gura. 



 
 

 
 

 

 

 

Nu mâncaţi, nu beţi, nu fumaţi în timpul aplicării produsului. 

Spălaţi bine mâinile după aplicarea produsului. 
Dacă produsul ajunge accidental pe piele spălaţi imediat zona cu săpun şi apă. 
Persoanele cunoscute cu sensibilitate la nivelul pielii pot fi în mod particular sensibile la acest produs. 
Dacă produsul ajunge accidental în ochi, spălaţi ochii cu multă apă. Dacă simptomele cutanate sau oculare persistă, sau produsul este 
înghiţit accidental, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului. 
Câini trataţi nu trebuie lăsaţi să se joace în special cu copiii până când locul de aplicare nu este uscat. Pentru a fi siguri, trataţi câini de 
exemplu seara. În acest caz câinii trataţi nu au permisiunea să doarmă împreună cu proprietarii lor, în mod special dacă aceştia sunt copii. 

 
Precauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor, după caz 

După utilizare pune-ţi capacul înapoi pe pipetă. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de 
produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. 

 
Alte informaţii 
Advantix soluţie spot-on pentru câini este un ectoparaziticid pentru utilizare locală care conţine  imidacloprid şi permetrină. 
Această combinaţie acţionează ca insecticid, acaricid şi ca repelent. 

 
Imidacloprid este un ectoparaziticid aparţinând grupului de compuşi cloronicotinil. Din punct de vedere  chimic poate fi clasificat 

ca cloronicotinil nitroguanidină. Imidaclopridul este eficient împotriva puricilor  adulţi  şi a stadiilor lor larvare. În plus faţă de 
eficacitatea manifestată faţă de puricii adulţi, s-a demonstrat şi eficacitatea larvicidă a substanţei pentru locurile din habitatul animalului.. 

 
Produsul asigură acţiune repelentă (anti-hrănire) împotriva căpuşelor, flebotomilor şi ţânţarilor iar în acest  mod se previne 
hrănirea paraziţilor cu sânge şi reducerea riscului de transmitere a bolilor transmise prin vectori (Canine Vector-Borne Disease sau 
CVBD, ca de exemplu, borelioză, rickeţioză, erlichioză, leishmanioză). 

 
Poate fi utilizat în timpul gestaţiei şi lactaţiei. 

 
Solventul din Advantix soluţie spot-on pentru câini poate păta anumite materiale cum ar fi piele, ţesături, plastic şi suprafeţe finite. Lăsaţi 

locul de aplicare să se usuce înainte de contactul cu astfel de materiale. 
 

Ambalaj: 

Pipete de 0.4 ml , 1.0 ml , 2.5 ml, 4.0 ml 
Blister care conţine 1, 2, 3, 4 sau 6 pipete individuale. 

 
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate. 

 
Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei 
de comercializare. 

 
Deţinătorul Autorizaţiei de Comercializare 

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania. 


