ECTOPARASITICIDA
USO VETERINÁRIO

M3ECTO
Carrapaticida, Mosquicida, Bernicida, Sarnicida e Piolhicida
Concentrado Emulsionável a base de Cipermetrina, Clorpirifós
e Butóxido de Piperonila

FÓRMULA ( em 100 mL de produto):
Cipermetrina
7,50 g
Clorpirifós.
12,50 g
Butóxido de piperonila 30,00 g
Veículo q.s.p.
100,00 mL
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
M3Ecto é indicado para bovinos como carrapaticida (Boophilus microplus), como
bernicida (Dermatobia hominis), como mosquicida e repelente da mosca-do-chifre (Haematobia irritans), da mosca doméstica (Musca domestica) e da Stomoxys
calcitrans além de atuar como repelente das moscas adultas vetoras do berne,
auxiliando no controle preventivo das infestações por berne bovino. M3Ecto está
indicado ainda no controle de piolhos hematófagos (Linognathus vituli, Solenoptes capillatus e Haematopinus sp) e piolhos mastigadores - malofago (Damalinia
bovis) e sarnas: demodécica (Demodex bovis), da cabeça (Sarcoptes scabiei), do
corpo (Psoroptes bovis) e dos pés (Chorioptes bovis).

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 07 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE - O
LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO
AO CONSUMO HUMANO ATÉ 04 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS
LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Peso vivo do animal

Volume de calda

100 kg

1L

200 kg

2L

300 kg

3L

PRECAUÇÕES GERAIS:
. Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto.
. Ler atentamente as instruções.
. Não comer, não beber, e não fumar durante o manuseio do produto.
. Conservar o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.
. Não utilizar perto de bebidas, alimentos, medicamentos, produtos de higiene doméstica e fogo.
. Não reutilize a embalagem vazia.
. Recomenda-se enterrar as embalagens vazias longe dos mananciais.
. Manter a embalagem fechada.
. Lavar bem as mãos após o manuseio do produto.
. Utilizar luvas impermeáveis, botas plásticas, macacões, óculos e máscaras durante
o manuseio do produto.
. Evitar o contato com a pele e inalação durante a aplicação.
. Produto tóxico para peixes, abelhas e pássaros.
. Utilizar água limpa.
. Não aplicar em touros.

400 kg

4L

APRESENTAÇÕES: Frascos plásticos contendo 40 mL, 200 mL e 1 litro.

500 kg

5L

MODO DE USAR:
As seguintes diluições são indicadas para o produto:
. Banhos de aspersão: Diluir 40 mL do produto em 20 litros de água ou 1 litro do
produto em 500 litros de água.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.
. Pulverizar todo o corpo do animal molhando-o muito bem, principalmente as
seguintes partes: orelhas, base dos chifres, barbela, axilas, entre membros, virilhas
e inserção da cauda.
. Recomenda-se a dosagem de 1 litro de calda para cada 100 kg de peso vivo.
. Utilizar o produto logo após a diluição.
. Uma única aplicação é recomendada por tratamento.
. O intervalo entre doses irá depender do programa proposto pelo médico veterinário da propriedade para o controle dos agentes susceptíveis ao produto. No
entanto, o intervalo mínimo recomendado entre as aplicações é de 14 dias.

Conservar o frasco sempre fechado, em local seco e fresco, ao abrigo da
luz. Este ou qualquer outro medicamento deverá ser mantido em local
seguro e fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 8.693 em 29/08/2003.
Resp. Técnica: Mariana Carrascosa Loureiro – CRF-SP 37.432.

CONTRA INDICAÇÕES:
. Não aplicar o produto em animais doentes, cansados ou debilitados.
. Não aplicar o produto durante o período mais quente do dia.
. Não aplicar em caso de ameaça de chuva, nem em animais molhados.
. Não aplicar em fêmeas em gestação avançada (últimos 30 dias de gestação).
. Não aplicar em animais com menos de 100 kg de peso vivo.
. Não usar o produto associado com outros produtos organofosforados, carbamatos ou quaisquer inibidores da colinesterase e respeitar intervalo de 14 dias entre
as aplicações.

Proprietário e Fabricante: Fabiani Saúde Animal Ltda.
R. Centro Africana, 219 . Sto. Amaro . São Paulo/SP
Cep: 04730-050 . C.N.P.J. 15.741.848/0001-49
Serviço de Atendimento ao Consumidor:
0800-7731900 - www.fabianisaudeanimal.com.br
sac@fabianisaudeanimal.com.br
Indústria Brasileira

