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PESTIGON COMBO 50MG/60MG CAT N3 
 

Zāles lieto kaķiem blusu invāzijas un jauktas blusu un ērču un/vai utu invāzijas 
novēršanai. Šīs bezrecepšu veterināras zāles var lietot blusu izraisīta alerģiska 
dermatīta ārstēšanas stratēģijas ietvaros.  
Mājas seskiem: blusu un jauktas blusu un ērču invāzijas novēršanai. 
 

SASTĀVS: 
Viena 0,5 ml pipete satur: 50 mg  fipronila, 60 mg (S)-metoprēna. 
 

Fipronils bloķē insektu centrālajā nervu sistēmā esošos inhibējošos kanālus, kā 
rezultātā tie kļūst hiperaktīvi un 24 stundu laikā iet bojā. Fipronils nogalina blusas 24 
stundu laikā, ērces un utis 48 stundu laikā pēc aplikācijas. 
S-metoprēns ir insektu augšanas regulators (IAR). Tas aptur blusu oliņu šķilšanos, kas 
izkritušas no ārstējamā mājdzīvnieka kažoka, kā arī novērš mājdzīvnieka uzturēšanās 
vietās esošo kāpuru tālāku attīstību kūniņas stadijā. 
 

LIETOŠANA: tikai ārīgai lietošanai – uzpilināšanai. Kaķiem ar svaru vairāk par 1 kg un mājas seskiem no 6 mēnešu 
vecuma un vecākiem. Minimālais lietošanas intervāls ir 4 nedēļas. 
 

Kaķiem Mājas seskiem 
Blusu (Ctenocephalides spp.) iznīcināšanai un jaunu 
pieaugušo blusu invāziju novēršanai, kas ilgst 4 nedēļas. 
Šīs zāles kavē arī blusu oliņu attīstību un jaunu blusu 
parādīšanos 6 nedēļas pēc aplikācijas. 

Blusu (Ctenocephalides spp.) iznīcināšanai un 
jaunu pieaugušo blusu invāziju novēršanai, kas 
ilgst 4 nedēļas. Šīs zāles kavē arī blusu oliņu 
attīstību un jaunu blusu parādīšanos. 

Ērču (Ixodes ricinus, Dermacentor variablis, Rhipicephalus 
sanguineus) iznīcināšanai. Šīm veterinārajām zālēm ir 
stabila akaricīda iedarbība pret ērcēm līdz 2 nedēļām 
(pamatojoties uz eksperimentāliem datiem). 

Ērču (Ixodes ricinus) iznīcināšanai. Šīm 
veterinārajām zālēm ir stabila akaricīda 
iedarbība, kas pasargā pret ērcēm 4 nedēļas 
(pamatojoties uz eksperimentāliem datiem). 

Utu (Felicola subrostratus) iznīcināšanai. 
 

 

KĀ LIETOT? 

 

Nolociet stūri pa diagonālo līniju, 
lai atklātu iegriezuma vietu 

 

Atplēsiet iepakojumu pa iegriezto 
līniju  

 

Pagrieziet galu, lai atvērtu pipeti 

 

Pašķiriet apmatojumu/uzpiliniet 
uz ādas skausta apvidū. Izspiediet 
pipeti, lai nodrošinātu pilnas 
devas lietošanu. 
 

 

Pēc uzpilināšanas ieteicamajās vietās, PestiGon Combo nonāk ādas lipīdu slānī, nodrošinot visa dzīvnieka ķermeņa 

aizsardzību. Aktīvā viela pakāpeniski izdalās no ādas dabiskajiem tauku dziedzeriem un uztur augstu līmeni visā zāļu 

darbības laikā. 

Regulāra PestiGon Combo lietošana nodrošina efektīvāku aizsardzību nekā ārstēšana, jo konstatētās blusu invāzijas 

apkarošana var ilgt līdz pat 3 mēnešiem. 

 

IEPAKOJUMS: 3 X 0,5 ml pipetes.  

RAŽOTĀJS: Norbrook Laboratories Limited Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP, Apvienota Karaliste. 
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