COLEIRA ANTIPARASITÁRIA
ANTIPULGAS E CARRAPATOS PARA CÃES - 10 MESES
INGREDIENTEATIVO DURANTE COM LIBERAÇÃO DE FORMA ONTROLADA
USO VETERINÁRIO
Produto Importado
-10 meses sem pulgas e até 7 meses sem carrapatos.
-Ativada pela temperatura do pescoço do animal.
-Não é afetada pela umidade.
A COLEIRA ANTIPULGAS E CARRAPATOS PARA CÃES é revolucionária pela sua composição e
apresentação. Libera seu principio ativo de forma controlada durante pelo menos 07 meses
para carrapatos.
Modo de Usar: Após retirar a Coleira da embalagem, deixar arejando em local fresco e seco
por cerca de 8 horas, especialmente nas estações quentes do ano. Sem apertar demais,
coloque a Coleira no pescoço de seu animal. A temperatura do pescoço ativa a coleira que
começa a liberar lentamente seu princípio ativo base sob forma gasosa. Desde este momento,
sem riscos nem doenças, manterá o animal livre de pulgas por um período de até 10 meses e 7
meses para os carrapatos. As pulgas desaparecem em 3 a 6 horas e as larvas e carrapatos
adultos entre 24 a 48 horas após a colocação. Ainda que mortos, alguns carrapatos grandes
podem permanecer aderentes a pele e deverão ser retirados manualmente.
USE A APRESENTAÇÃO ADEQUADAMENTE
A COLEIRA ANTIPULGAS E CARRAPATOS PARA CÃES vem em duas medidas diferentes, na
frente deste cartucho aparece, em destaque, a medida da coleira que contém.
Para cães grandes e muito grandes - 65 cm.
Para cães pequenos e médios - 45 cm. (Esta apresentação serve também para submeter cães
de até 12 kg de peso corporal, pois é provida de uma argola para prender-se uma coleira).
Precauções: Cães com menos de 4 meses de idade, enfermos, debilitados ou que apresentem
sensibilidade para o uso de coleiras antiparasitárias. Não utilizar em fêmeas em gestação ou
em amamentação. Retirar a Coleira ao perceber os primeiros sinais de irritação ou sintomas
adversos como: tremores musculares, salivação excessiva, vômitos ou diarreia. Não armazenar
e nem transportar junto com alimentos. Não reutilizar a embalagem. Procure eliminá-la logo
após a retirada do produto.
MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
Antídoto: Sulfato de Atropina a 1/1000.
Composição:
Cada coleira de 45 cm contém:
Clorpirifos [0,0 - dietil - 0 (3, 5, 6 - tricloro - 2 - piridil) fosforotioato] aprox. ........................ 3,7 g

Excipientes q.s.p. ................................................................................................................. 37,0 g
Cada coleira de 65 cm contém:
Clorpirifos [0,0 - dietil - 0 (3, 5, 6 - tricloro - 2 - piridil) fosforotioato] aprox. ....................... 4,3 g
Excipientes q.s.p. ................................................................................................................. 43,0 g
Cuidados de Conservação: Conservar em local seco e fresco ao abrigo da luz solar, longe do
alcance das crianças.
CUIDADO! VENENO

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 4.129 em 17/11/92.
Fabricante:
HOLLIDAY-SCOTT S. A. Int. Neyer 924 – (B1643GAT) Beccar – Buenos Aires – Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4732-0222
Responsável Técnico: Dr. Jorge A. Grubissich
Matrícula: 5.105
Importador no Brasil: FAREX DO BRASIL LTDA.
Rua Lauro Muller, 860 – Pav. N. 7
CEP: 90240-130 – Bairro Navegantes
Porto Alegre / RS – CNPJ: 04.067.132/0001-91
Tel: (51)3374-7200
Responsável Técnico: Dr. Eduardo Geyer CRMV/RS: 5.638
Representante e Gestor Comercial no Brasil: CENTRALVET, de propriedade de GLANZMANN
COMERCIAL, Importação, Exportação, Assessoria, Consultoria, Marketing e Representação
Comercial em Veterinária Ltda.
CNPJ: 09.250.375/0001-84
Rua Manoel Matheus, 129. Piso Superior. Centro, Vinhedo/SP. Caixa Postal 17.
CEP: 13280-000
Tel.: (19) 3836-2220
Site: www.centralvet.com.br
E-mail: centralvet@centralvet.com.br
Responsável Técnico: Ronald Glanzmann CRMV-SP 9670

