FÓRMULA:
SAR

EU

SD

NTE

EA

IT
AG

NO CASO DE INTOXICAÇÃO, procure o médico imediatamente. O produto é um cicatrizante e repelente
veterinário à base de clorfenvinfós, cipermetrina e sulfadiazina de prata. Todos os envenenamentos por
organofosforados devem ser considerados casos de emergência e o paciente deve ser enviado ao
hospital o mais rapidamente possível. Tratamento das intoxicações:
Clorfenvinfós: administração de sulfato de atropina, oximas e diazepam.
Cipermetrina: sintomático.

Cada 100 mL contém:
Clorfenvinfós ............................................................................................................. 1,6 g
Cipermetrina ............................................................................................................. 0,4 g
Sulfadiazina de prata ................................................................................................ 0,1 g
Veículo q.s.p. ..................................................................................................... 100,0 mL
Propelente: gás butano

PERÍODO DE CARÊNCIA:

INDICAÇÕES:

O produto é indicado para bovinos, ovinos e caprinos no tratamento curativo e preventivo de:
Ferimentos de origem traumática ou cirúrgica (descorna, castração, marcações etc.).
Afecções do umbigo dos recém-nascidos.
Infestações por larvas de insetos (bernes e bicheiras).
Ectoparasitas sensíveis aos princípios ativos da formulação.
Frieiras e rachaduras dos cascos.
A ação adstringente e antisséptica do produto auxilia e favorece no processo de cicatrização dos
ferimentos.

Recomenda-se que os animais cuja carne seja destinada ao consumo humano somente sejam abatidos
3 dias após a última administração do produto.
Recomenda-se não utilizar para consumo humano o leite das vacas produzido no período de 2 dias
após a última administração do produto.
Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15 a 30oC), ao abrigo da luz solar direta e fora do
alcance de crianças e animais domésticos. Manter o produto afastado do fogo.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO
Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 8.711 em 18/09/2003.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

O produto é de uso exclusivamente externo para ser aplicado sobre as lesões na pele do
animal. Não administre este produto por outra via que não seja a indicada.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP no 32.871

AGITE BEM O FRASCO ANTES DE USAR

Bernicida
Cicatrizante
Repelente
Antisséptico
ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS - ABATE: 3 DIAS. LEITE: 2 DIAS
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS
NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS
LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

ATENÇÃO: PRODUTO INFLAMÁVEL
NÃO DIRIJA JATOS DO PRODUTO PARA CHAMAS, NEM JOGUE
AS EMBALAGENS NO FOGO OU INCINERADOR

A FISPQ deste
produto poderá
ser obtida junto
ao DDG.

CONTRAINDICAÇÕES:

O produto deve ser aplicado em uma área menor que um quarto da superfície corpórea do
animal.

PRECAUÇÕES:

Siga todas as boas práticas de administração de produtos contendo inseticidas.
Use equipamento de proteção individual na aplicação.
Aplique o produto sempre a favor do vento.
Não permita que o produto entre em contato com as suas roupas e pele. Se isso ocorrer,
remova as roupas afetadas e lave a pele atingida pelo produto.
Não fume, coma ou beba durante a aplicação.
Não aplique o produto (puro ou diluído) sobre a água, alimentos
ou rações.
Utilize o produto exatamente conforme as instruções contidas
no rótulo. Não lance o produto nos rios, cursos de água, redes
de esgoto e águas pluviais.
Não perfure nem reutilize as embalagens.

4008397 - 167 x 120 mm

Larvicida

Limpe o máximo possível o ferimento com um produto antisséptico.
Use uma luva impermeável para aplicar o produto.
Agite energicamente o frasco por cerca de 15 segundos.
Posicione a válvula aplicadora na direção da região a ser tratada, afastando a embalagem
cerca de 15 cm do animal.
Pressione a válvula e aplique uma camada uniforme do produto sobre o local. A cor
característica do produto indica o local onde foi aplicado.
Deixe secar espontaneamente ao ar livre, garantindo que o produto não seja removido.
Repita o tratamento a cada 24 horas até a cura completa da lesão.
O tratamento preventivo usualmente é feito em dose única. O tratamento curativo deve ser
feito diariamente até a cicatrização do ferimento.
No caso de agravamento ou ausência de melhora das lesões após 2 ou 3 dias de
tratamento, recomenda-se a avaliação do Médico Veterinário.
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