
Please read the complete label. 
External anti-parasitic, topic solution. 
Kills fleas and ticks.

Formula
Fipronil* .....................................................................................0,250 g
Excipientes q.s.p. ................................................................100 ml
*{5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-4-  [(trifluorometil)  sulfinil]-1-H-pirazol-3-carbonitrilo

Indicações
Indicado para a prevenção e tratamento das infestações por pulgas e carrapatos em cães e por pulgas em 
gatos.
Possui ação pulguicida em Ctenocephalides canis e Ctenocephalides felis, e ação carrapaticida em  
Riphicephalus sanguíneus.

Modo de usar
O produto é exclusivo para uso externo. Aplique o produto com o pelo seco e com intervalo de dois a três 
dias depois do último banho. Distribua a dose por toda o corpo do animal, aplicando contra o sentido de 
crescimento do pelo (de trás para frente) para chegar até a pele do animal. É conveniente que seja aplicado 
com o animal em pé. Evitar o contato com os olhos e a boca do animal.

Dose
Cães e gatos:
A dose do produto é de 7,5 mg/kg de peso vivo equivalente a 3 ml de POWER F spray por quilo de peso, 
equivalentes a 2 pulverizações por quilo de peso (apresentação de 250 ml) ou a 6 pulverizações por quilo de 
peso (apresentação de 100 ml).
O POWER F spray é indicado para uso em gatos e cães a partir das 8 semanas de idade.

Duração do tratamento - Intervalo entre tratamentos
O tratamento deve ser mantido pelo tempo que for necessário, enquanto houver infestação por pulgas e/ou 
carrapatos ou a critério do médico veterinário. Em casos de dermatite alérgica devido a pulgas e quando 
houver risco de reinfestação, recomenda-se uma aplicação mensal. Consulte o veterinário.

Recomendações gerais.
O tratamento age nos parasitas que entram em contato com a pele e os pelos do animal tratado. O controle 
da reinfestação é obtido com a combinação do tratamento de todos os animais que vivem juntos e do 
ambiente. O produto tem sabor desagradável, se o animal se lamber após a aplicação, poderá ser observada 
uma baba que desaparece em poucos minutos sem qualquer tratamento. O uso em fêmeas prenhes e 
lactantes fica a critério do profissional.
O POWER F spray é uma formulação de pulguicida e carrapaticida, com excelente ação de contato e efeito 
residual.

Contraindicações e limitações ao uso
Não aplicar o produto em regiões diferentes das recomendadas. Não administrar a animais com 
hipersensibilidade ou alergia ao princípio ativo do produto. Não administrar a animais doentes ou debilitados 
nem a cães ou gatos com menos de 8 semanas de idade. Não administrar juntamente com outros 
antiparasitários de uso externo. O uso de luvas é recomendado.

Precauções
O produto é para aplicação externa. Em caso de animais com hipersensibilidade, pode ser observada uma 
irritação da pele na região da aplicação. Se a irritação não desaparecer em pouco tempo, lave a região com 
água e sabão, e aplique loção ou creme com corticoides ou anti-histamínicos. Em caso de reação de 
hipersensibilidade, lave a região exposta com água e sabão, e consulte o veterinário para administrar 
epinefrina, corticoides ou anti-histamínicos por injeção. Em caso de dose excessiva acidental, consulte o 
veterinário.

FOR VETERINARY USE 
Sold over the counter 

with professional veterinary counseling.Power® F spray
Advertências
Evite o contato do produto com estofados ou móveis, pois dependendo do material, poderá manchar. Evite 
tocar a região da aplicação até que esteja seca. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Lavar as 
mãos após a aplicação do produto. Em caso de contato com os olhos, pele ou mucosas, lave com água 
potável em abundância. Evite a ingestão. Não guardar junto com alimentos, bebidas ou medicamentos de uso 
humano. Manter fora do alcance de crianças, pessoas inexperientes e animais domésticos. Em caso de 
ingestão acidental ou intencional, consulte o médico. A intoxicação em humanos foi descrita com doses muito 
superiores àquelas que podem ser alcançadas com este produto.

Disque-Intoxicação 0800-722-6001 (Argentina)

A embalagem não constitui um risco ambiental. Depois que o produto for usado, descarte-a junto com o lixo
domiciliar.

Conservar no frasco original fechado, protegido da luz solar direta, em local seco e com temperatura entre 15 
e 25 °C
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