Fluatac DUO

®

Uso Veterinário
Controle estratégico de carrapatos, bernes, mosca-dos-chifres e
nematódeos gastrintestinais.
Endectocida pour on para bovinos
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Fluazuron .................................. 3,00 g
Abamectina ............................. 0,50 g
Veículo q.s.p. ..................... 100,00 mL
Indicações principais:
Fluatac DUO é indicado para o
controle estratégico de carrapatos
Riphicephalus (Boophilus)
microplus, de mosca-dos-chifres
(Haematobia irritans) e para o
controle de bernes (larvas de
Dermatobia hominis). Também é
indicado para o tratamento de
bovinos infectados por
nematódeos gastrintestinais
(Haemonchus placei, Cooperia
punctata, Cooperia spatulata,
Oesophagostomum radiatum,
Trichostrongylus axei e Trichuris
discolor).

Dosagens:
Fluatac DUO deve ser
administrado pela via tópica (pour
on), com aplicação na linha dorsal
dos bovinos (fio do lombo), na dose
de 1 mL para cada 10 kg, conforme
tabela abaixo. Produto para
aplicação em dose única.
Peso (kg)
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-550
551-600
601-650
Acima de 650

Volume de
Fluatac DUO (mL)
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
1 mL/10 kg

Possíveis efeitos colaterais:
O produto quando usado nas dosagens indicadas não provoca reações
adversas. Entretanto, reações de hipersensibilidade individual podem
ocorrer.
Restrições de uso:
Não aplicar em bezerros com idade inferior a 16 semanas.
PRODUTO INDICADO EXCLUSIVAMENTE PARA BOVINOS DE CORTE. NÃO
UTILIZAR EM VACAS PRODUTORAS DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO.
Não é conhecida nenhuma interação medicamentosa com os princípios
ativos.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO 60
DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER
APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS
DE LEITE PARA O CONSUMO
HUMANO.
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.

Intoxicação e superdosagem
nos animais:
No caso de intoxicação por alta
dosagem, os animais podem
apresentar depressão motora
geral, aumento da taxa
respiratória, tremores musculares,
midríase e rigidez extensa. Não há
antídoto. O tratamento deve ser
sintomático.
Precauções:
Obedecer às dosagens
recomendadas para uso do
produto.
Somente o médico-veterinário está
apto a fazer alterações nas
dosagens do produto.
Não utilizar produto com prazo de
validade vencido.
Após aberta a embalagem, utilizar
o produto em até 4 meses.
Recomenda-se o uso de luvas de
borracha para o manuseio e
aplicação do produto.
Não fumar e não manipular
alimentos durante a aplicação do

produto.
Evitar contato direto com a pele e
retirar com água qualquer
derramamento acidental.
Restos de produtos e de
embalagens devem ser
descartados conforme preconizado
na legislação vigente.
A exposição direta à luz solar ou a
altas temperaturas poderá
degradar o produto.
Venda sob prescrição e aplicação
sob orientação do
médico-veterinário.
Proibido o uso deste produto em
bovinos de corte criados em
regime de confinamentos,
semiconfinamentos e em regime
extensivo na fase de terminação.
Conservar em local seco e fresco,
em temperatura entre 15°C e 30°C,
ao abrigo da luz solar direta e fora
do alcance de crianças e animais
domésticos.
Licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 9557 em
18/03/2010.
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Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508
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