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FRONTMAX® COLEIRA 
Uso Veterinário 

Coleira antiparasitária eficaz contra mosquitos transmissores da leishmaniose, pulgas e carrapatos 

em cães. 

 

FÓRMULA: 

Cada 100g contém: 

Fipronil........................................................................................................ 4 g 

Piriproxifeno............................................................................................... 4 g 

Permetrina................................................................................................. 8,5 g 

Excipiente q.s.p.......................................................................................... 100 g 

 

INDICAÇÕES: 

FRONTMAX COLEIRA é indicado para cães e possui eficácia carrapaticida contra o carrapato 

Rhipicephalus sanguineus e eficácia pulicida contra a pulga Ctenocephalides felis felis por até 8 meses, 

após colocada no pescoço do animal. O produto também possui ação inseticida contra o mosquito 

flebotomíneo transmissor da leishmaniose (Lutzomyia longipalpis).  

 

MODO DE USAR: 

Retire a coleira de sua embalagem. Desenrole-a e retire todos os conectores plásticos da face interna 

antes de colocá-la no animal. Coloque a coleira no pescoço do animal, de forma justa, sem apertar 

deixando um espaço de dois dedos entre a coleira e o pescoço do animal e afivele. 

Corte o excedente da ponta da coleira caso ultrapasse 2 cm. 

Atenção: checar periodicamente a coleira e ajustar caso necessário, principalmente se a coleira for 

colocada em filhotes que estão em fase de crescimento. FRONTMAX COLEIRA deve ser utilizada 

continuamente devendo ser retirada após 8 meses ou quando apresentar sinais de retorno das 

infestações. FRONTMAX COLEIRA é resistente a água e permanece eficaz mesmo se o animal for 

banhado com a coleira. 
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RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES: 

• Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. 

• Manter o produto na embalagem original. 

• Não utilizar a embalagem vazia. 

• Descartar a embalagem e restos do produto de forma segura evitando a contaminação do meio 

ambiente. 

• Produto tóxico para peixes a abelhas. 

• Não guardar ou aplicar produto junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas 

e utensílios domésticos. 

• Não fumar, beber e se alimentar durante o manuseio e aplicação do produto. 

• Utilizar luvas protetoras para administrar o produto.  

• Evitar o contato do produto com pele, olhos e boca. 

• Após a aplicação da coleira, remover as luvas e lavar bem as mãos. 

• No caso de contato com pele, lavar o local imediatamente com água e sabão em abundância. 

• No caso de contato direto com os olhos, lavar imediatamente com água corrente. 

• Pessoas com sensibilidade conhecida aos ingredientes da coleira devem evitar o contato com o 

produto 

CONTRAINDICAÇÕES: 

• NÃO USAR A COLEIRA EM GATOS. 

• Não usar a coleira em cães com menos de 10 meses de idade. 

• Não usar a coleira em fêmeas prenhes e lactantes. 

 

REAÇÕES ADVERSAS: 

Cães com histórico de hipersensibilidade poderão apresentar reações alérgicas cutâneas. Nestes 

casos, retirar a coleira e banhar o animal com água e sabão para remoção do produto e no caso da 

persistência dos sintomas, procurar o Médico-Veterinário, levando consigo a embalagem do produto. 
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ATENÇÃO: 

Este medicamento não é para uso humano. 

 

GRUPO QUÍMICO DOS COMPONENTES ATIVOS: 

Fenilpirazol (fipronil), piridinas (piriproxifeno) e piretróide sintético (permetrina). 

 

CUIDADO VENENO: 

Em caso de intoxicação humana, procurar imediatamente assistência médica, levando consigo a 

embalagem do produto. 

 

INDÚSTRIA BRASILEIRA 

CONSERVAÇÃO:  

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor, 

em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C e fora do alcance de crianças e animais domésticos. 

Uma vez aberta a embalagem, a coleira deverá ser colocada no animal. 

 

FABRICANTE E PROPRIETÁRIO: CLARION BIOCIÊNCIAS LTDA.  

R. 4, S/N, Qd. 07, LT. 47 -55 – Polo Empresarial Goiás. Aparecida/GO. CNPJ/MF 03.244.722/0004-22. 

E-MAIL: adm@clarionbio.com.br / www.clarionbio.com.br / www.vetoquinol.com.br  

TELEFONE: (62) 3611-1600 

Resp. Técnico:  

Gladstone Santos de Souza, PhD. 

CRMV/GO n° 1.863. 

Licenciado pelo MAPA desde 08/11/2018. 

Registrado sob o n° GO 000005- 1 .000021. 


