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Lactus Pour On
Solução Pour On
Uso Veterinário

Apresentação: Frasco dosador de plástico contendo 1000 mL.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Ivermectina .................................................................................... 1,00 g
Veículo q.s.p. ................................................................................. 100,00 mL

Indicações de Uso:
É um endectocida recomendado para bovinos, no tratamento e controle de
carrapatos, vermes redondos gastrintestinais, bernes e ainda como auxiliar no
controle de moscas do chifre, conforme especificações a seguir:
Carrapatos:


Rhipicephalus (Boophilus microplus)

Nematódeos gastrintestinais (adultos):


Haemonchus placei



Haemonchus similis (adulto)



Oesophagostomum radiatum

Bernes:


Larvas de Dermatobia hominis.

Miíases (bicheiras):


Larvas de Cochliomyia hominivorax

Mosca do chifre:


Haematobia irritans

Via de Administração e Modo de Uso:
LACTUS POUR ON deve ser administrado por via Pour On, com aplicação na
linha dorsal dos bovinos (fio do lombo) da região da cruz até a inserção da
cauda. A aplicação é feita com o próprio frasco do produto que já vem
devidamente graduado.

Preparação do Produto para Uso Correto:
O produto apresenta-se pronto para uso.

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS:
ABATE – O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER
REALIZADO 33 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O
CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.
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.

Dosagem:
Aplicar LACTUS POUR ON na dosagem de 1 mL para cada 20 kg de peso
vivo.

Intervalo entre Doses:
Repetir a aplicação conforme orientação do Médico Veterinário.

Duração do Tratamento:
Dose única.

Justificativa das Doses Indicadas / Efeitos Colaterais:
A dose indicada foi confirmada através de vários estudos.
Nas doses indicadas LACTUS POUR ON não produz efeitos colaterais nos
animais.

Contraindicações:
Desde que utilizado nas doses recomendadas e observadas as precauções, o
produto não apresenta contraindicações.

Precauções:


Lavar as mãos após o manuseio do produto.



Não comer, beber ou fumar durante a administração do produto.



Em caso de contato com os olhos, lavar com água abundante e
consultar um médico.



Fazer aplicação do produto sempre em local aberto e arejado.



Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos.



Manter o produto em sua embalagem original, fechada, em local seco e
fresco, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças e animais
domésticos.

Vantagens da Utilização de LACTUS POUR ON:


Elimina endo e ectoparasiticidas com apenas uma aplicação.



Facilidade na aplicação.



Não existe carência para o leite de vacas tratadas com o produto.

Segurança:
A segurança do produto não foi avaliada em fêmeas prenhes e bezerros.

Intoxicação e Superdosagem nos Animais:


O produto nas doses recomendadas não é tóxico.



Em caso de superdosagem, chamar o médico veterinário.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de
crianças e animais domésticos.
Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Data de Vencimento: 02 (dois) anos após a data de fabricação.
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