Cypermil Pour On
®

Uso Veterinário

Combate a Haematobia irritans (Mosca-dos-chifres)
Produto pronto para uso
Para aplicação dorsal em bovinos
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Cipermetrina ..................... 5,00 g
Veículo q.s.p. .............. 100,00 mL
Indicações:
Cypermil Pour On é indicado para o
controle estratégico exclusivamente da
mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) em
bovinos.
Modo de uso e dosagens:
A aplicação do produto deve ser feita
individualmente, com o animal contido por
corda, canzil, brete de tábuas estreitas ou
cordoalha, devendo ser administrado pela
via tópica (pour on), com aplicação em toda
a linha dorsal dos bovinos, da inserção da
cauda até o meio do pescoço.

Certo
Errado

A dosagem recomendada do produto é de 1
mL para cada 10 kg de peso corporal, o que
corresponde a 5 mg do princípio ativo
Cipermetrina por kg de peso corporal,
conforme tabela abaixo:

Peso (kg)

Volume de
Cypermil Pour On (mL)

100
200
300
400
500
600
700

10
20
30
40
50
50
50

Para volumes menores do que 10 mL,
recomenda-se dosar o produto com o

auxílio de uma seringa estéril, seguindo
atentamente as dosagens indicadas nesta
bula.
Para animais acima de 500 kg de peso vivo,
a dose máxima recomendada é de 50 mL.
Geralmente o tratamento em dose única é
suficiente para diminuir a infestação, porém
as práticas de manejo existentes em cada
propriedade como a rotação de pastagens,
instalações, densidade animal, sexo, assim
como características genéticas ou raciais,
podem influenciar na incidência de
parasitas e, consequentemente na eficácia
do produto. Assim, cada propriedade rural
poderá apresentar necessidades diferentes
para o controle parasitário, sendo
recomendado o controle integrado e
estratégico de parasitas, a ser definido pelo
médico-veterinário.
ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES
PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS
COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER
REALIZADO 24 DIAS APÓS A ÚLTIMA
APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS
SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO
CONSUMO HUMANO 78 HORAS APÓS A
ÚLTIMA APLICAÇÃO.
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.
Contraindicações:
Não utilizar em animais estressados,
doentes ou convalescentes.
Não administrar em pele lesionada.
Não aplicar em animais com

hipersensibilidade conhecida aos
componentes da fórmula do produto.
Não utilizar produto com prazo de validade
vencido.
Precauções em animais:
Evitar aplicar o produto em horas de calor
intenso ou em dias chuvosos, pois essas
condições não foram avaliadas.
Obedecer às dosagens recomendadas para
uso do produto. Somente o
médico-veterinário está apto a fazer
alterações nas dosagens do produto.
Não foram realizados estudos de segurança
com animais prenhes.
Precauções em humanos:
Cuidado! Irritante para os olhos, pele e
mucosa. Evitar o contato com a pele, os
olhos e a boca. Em caso de contato com os
olhos e pele, lavar com água em
abundância durante 15 minutos, se a
irritação persistir consulte um médico,
levando a embalagem completa do
produto.
Perigo! Causa danos se ingerido. Não
ingerir. Em caso de ingestão acidental, não
induzir o vômito, consulte um médico
imediatamente, levando a embalagem
completa do produto. Durante a utilização
do produto, proteger-se com roupas, luvas
de borracha (luva nitrílica) e máscara
adequados. Não manusear o produto com
as mãos desprotegidas.
Após a aplicação do produto, remover as
luvas e lavar bem as mãos.
Não aplicar sobre pessoas, e alimentos e/ou
culturas agrícolas. Não guardar ou aplicar
junto de alimentos, bebidas, medicamentos,
produtos de higiene ou domésticos.
Lavar muito bem as mãos e a parte exposta
do corpo antes de comer e de beber e após
o trabalho com o produto. Não comer, beber
ou fumar durante o manuseio do produto.
Não ingerir. Não misturar a outros produtos.
Em caso de intoxicação acidental procure
socorro médico imediatamente, levando a
embalagem completa do produto.
Não reutilizar as embalagens. Restos de
produtos e de embalagens devem ser
descartados conforme preconizado na
legislação vigente, evitando a
contaminação do meio ambiente. Produto
tóxico para peixes.
Não contaminar coleções de água de
qualquer natureza.
Reações Adversas:
Não são esperadas reações adversas com o

uso do produto quando administrado
conforme as indicações previstas em bula.
Entretanto, reações de sensibilidade
individual podem eventualmente ocorrer.
Em caso de reação, procure imediatamente
um médico-veterinário.
Informações para uso médico:
Grupo químico: Piretroide Sintético;
Ingrediente ativo: Cipermetrina;
Ação Tóxica: Hipersensibilizante, irritante
das mucosas;
Antídoto/Tratamento: Anti-histamínicos e
efetuar tratamento sintomático.
Conservar o produto em sua embalagem
original, em local seco e fresco, em
temperatura entre 15ºC e 30ºC, ao abrigo
da luz solar direta e fora do alcance de
crianças e animais domésticos. Após aberto,
consumir o produto em até 06 meses,
mantendo-o em condições adequadas de
armazenamento, conforme
orientação de bula.
Venda sob prescrição e aplicação sob
orientação do médico-veterinário.
Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508.
Licenciado no Ministério da Agricultura sob
nº 3.665 em 11/04/1991.
Importado e distribuído por: Moçambique:
Reg.: DSV-862 – Tecap – Maputo,
Moçambique – Tel.: (258) 2146-2916
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Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
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16 3518 2025

Whats SAC

16 98181 8687

(seg. a sex. das 8h às 17h)

PAPEL

