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Bi Atack
ABAMECTINA + FLUAZURON

Endectocida Pour On de Ampla Ação para Bovinos
Carrapaticida - Anti-Helmíntico - Bernicida

Solução Pour On
Uso Veterinário

Conteúdo: 1000 ou 5000 mL na forma Pour On (tópica).

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Fluazuron ............................................................................................................. 3,00 g
Abamectina .......................................................................................................... 0,60 g
Veículo (q.s.p.) ..................................................................................................... 100,0 mL

INDICAÇÕES:
BI ATACK AF é indicado para uso Pour On, em bovinos, no tratamento e controle estratégico
dos carrapatos (do gênero Boophilus microplus). Além disso, combate bernes (larvas de
Dermatobia hominis) e moscas. Também é indicado para o tratamento de bovinos infectados
por nematódeos gastrintestinais (Haemonchus placei, Cooperia punctata, Oesophagostomum
radiatum e Trichostrongylus axei).
Nas provas oficiais realizadas a campo o produto apresentou eficácia superior a 95% até o 84°
dia, contra carrapatos (do gênero Boophilus microplus).

MODO DE USO E DOSAGEM:
BI ATACK AF é administrado via Pour On (tópica), com aplicações na linha dorsal dos bovinos
(fio do lombo) da região da cruz até a inserção da cauda, na dosagem de 10 mL para cada 100
kg de peso vivo. Para apresentação de 1000 mL a aplicação é feita com o próprio frasco do
produto que já vem devidamente graduado, para apresentação de 5000 mL recomenda-se o
uso de pistola dosadora.
A dosagem recomendada é de 10 mL para cada 100 kg de peso corporal, obedecendo à tabela
abaixo:
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Para animais acima de 500 kg de peso corporal, seguir o padrão da dose 1 mL/10 kg de peso
vivo.
Repetir a aplicação de acordo com orientação do Médico Veterinário tendo por base a
infestação apresentada nos animais. Produto para aplicação em dose única.
ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS:
ABATE – O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO
66 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE – ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS
DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA
BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES
APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O
CONSUMO.

CONTRAINDICAÇÕES:
 Não aplicar em animais exaustos, estressados, debilitados ou doentes.
 Não aplicar nas horas mais quentes do dia.

 Não aplicar em animais recém-manejados.
 Não aplicar em bezerros com idade inferior a 16 semanas.
 Não aplicar em regiões com lesões de pele.
 Não aplicar em vacas produtoras de leite para consumo humano.
 Não tratar os animais se estiverem molhados ou quando estiver prestes a chover.
 Produto indicado apenas para aplicação Pour On.
 Não aplicar o produto em outras espécies de animais.
 Não aplicar o produto em regiões sujas de lama ou estrume.

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES:
 Não guardar ou aplicar o produto junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de
higiene ou domésticos.
 Obedecer às dosagens recomendadas para o uso do produto.
 Não utilizar o produto com prazo de validade vencido.
 Não fumar, comer ou beber quando estiver trabalhando com o produto.
 Não misturar com óleos e outros pesticidas.
 Após o trabalho com o produto, lavar bem as mãos e a parte exposta do corpo.
 Não contaminar rios e outros cursos de água.
 Se o produto atingir os olhos lavar com bastante água.
 Proteger a pele e olhos utilizando para tanto de equipamentos de proteção individual, durante
o manuseio e aplicação do produto.
 Os frascos, após abertura, devem ser consumidos em até 90 dias.

REAÇÕES ADVERSAS / POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS:
BI ATACK AF quando utilizado nas dosagens indicadas não provoca reações adversas.

INTOXICAÇÃO E SUPERDOSAGEM NOS ANIMAIS:
BI ATACK AF pode promover, nos casos de intoxicação por alta dosagem, depressão motora,
aumento da taxa respiratória, tremores musculares, midríase e rigidez extensa. O tratamento
deve ser sintomático. Não há antídoto.

INTOXICAÇÃO NO HOMEM:
Se ocorrer intoxicação acidental, proceder da seguinte maneira:
 Retirar as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas do corpo, com água e sabão.

 Chamar o médico ou entrar em contato com o CEATOX/Hospital das Clínicas – USP (0800
0148 110 ou 55 11 2661-8571).

Outras Informações: Com base nos estudos realizados de Período de Carência do produto BI
ATACK AF, a Abamectina apresenta um período de carência de 33 dias e o Fluazuron um
período de 66 dias. Assim a carência para o abate foi determinada para 66 dias.

Venda sob prescrição e orientação do Médico Veterinário.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e
animais domésticos. Deve ser mantido em sua embalagem original.
Não utilizar embalagens vazias.

ATENÇÃO: ESTE MEDICAMENTO NÃO TEM INDICAÇÃO PARA USO HUMANO

Apresentação: Frasco plástico dosador contendo 1000 mL ou Frasco plástico contendo 5000
mL.

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

Fabricante e Proprietário:
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Telefone de Emergência: CEATOX/HOSPITAL DAS CLÍNICAS:
0800 0148 110 / 55 11 2661.8571
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