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Linha Ectoparasitária
para Cães e Gatos
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Os nossos animais de companhia 
podem ser parasitados por pulgas, 
carraças, mosquitos, ácaros e 
piolhos. 

A marca VETFIELD posiciona-se 
como uma gama de Medicamentos 
de Uso V eterinário adequada à 
utilização diária para a protecção dos 
nossos fieis amigos.
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A coleira antiparasitária VETFIELD é recomendada para o tratamento 
contra parasitoses e xternas, em cães e gatos, causadas por pulgas e 
carraças. A coleira para cães tem dois tamanhos, 60 cm para raças 
grandes e 40 cm para raças pequenas. A coleira para gatos tem 
cerca de 33 cm. Ambas são compostas por 15% de dimpilato. A 
substância ativa liberta-se lentamente da superfície da coleira, 
depositando -se sobre o pelo do animal e ficando em contacto com o 
parasita. As pulgas morrem em poucas horas e as carraças em 5 
dias. A coleira deve ser usada continuamente por um período de 4 
meses. 

Após este período deve ser substituída por uma nova, para garantir a 
proteção do animal contra os parasitas. 
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4 meses Pulgas Carraças



O champô antiparasitário VETFIELD é 
recomendado para o tratamento contra 
parasitoses e xternas, em cães, causadas 
por pulgas, carraças, piolhos e ácaros. 
Cada frasco contém 200ml de champô, 
composto por 0,04% de tetrametrina e 0,4% 
de butóxido de piperonilo. Deve humedecer 
o pelo do animal com água morna, 
espalhar uma porção de champô 
antiparasitário sobre o pelo e esfregar 
energicamente. Enxaguar com água 
abundante e repetir a operação. Antes de 
enxaguar pela segunda vez, deve deixar 
atuar durante alguns minutos. O tratamento 
deve ser feito 2-3 vezes por ano ou 1 vez 
por mês, dependendo do grau de 
parasitismo. 

O Spray antiparasitário VETFIELD é 
recomendado para o tratamento de 
parasitoses e xternas, em cães, causadas por 
pulgas, carraças, piolhos e ácaros. Cada 
frasco contém 150ml, composto por 0,22% 
de tetrametrina e 1,1% de butóxido de 
piperonilo. Deve pulverizar o corpo do animal 
a uma distância de 30-40 cm, até o pelo ficar 
humedecido mas não molhado. P ara uma 
correta utilização, deve pulverizar de modo a 
que o produto penetre nas camadas 
inferiores do pelo. O tratamento deve ser 
repetido a cada 5 dias, se necessário. O 
Spray V etramet pode ser utilizado nos 
animais a partir de 12 semanas de idade.
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A coleira antiparasitária VETFIELD PL US é recomendada para a 
eliminação de pulgas, carraças e piolhos nos cães, e prevenção de 
novas infestações durante 4 meses. A coleira tem três tamanhos 
para raças pequenas, médias e grandes, e é composta por 10% de 
permetrina. A substância ativa liberta-se lentamente da superfície da 
coleira, depositando -se sobre o pelo do animal e ficando em 
contacto com o parasita e eliminando - o. A coleira deve ser usada 
continuamente por um período de 4 meses e deve ser removida 
após o período de utilização. A coleira antiparasitária VETFIELD PL US 
não deve ser utilizada em cachorros com menos de 7 semanas de 
idade.
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