Superhion

®

Uso Veterinário

Ectoparasiticida à base de Fipronil e Fluazuron para bovinos.
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Fipronil .................................... 1,00 g
Fluazuron .............................. 3,00 g
Veículo q.s.p. ................. 100,00 mL
Indicações principais:
Superhion é um ectoparasiticida
pour on para bovinos, composto
pela associação entre Fipronil e
Fluazuron, indicado no controle
estratégico de carrapatos e
mosca-dos-chifres, e para o
tratamento contra bernes e
miíases. Tratamento em dose
única.
Parasitas para os quais o uso de
Superhion é indicado:
Carrapatos: Rhipicephalus
(Boophilus) microplus.
Moscas: Mosca-dos-chifres
Haematobia irritans.
Bernes: Larvas de Dermatobia
hominis.
Miíases: Larvas de Cochliomyia
hominivorax.
Modo de uso e dosagens:
Superhion deve ser administrado
pela via tópica (pour on), com
aplicação em toda a linha dorsal
dos bovinos, do meio do pescoço
até a inserção da cauda, na
dose de 1 mL para cada 10 kg de
peso corporal.

Dosagem equivalente a 1 mg de
Fipronil e a 3 mg de Fluazuron
por kg de peso corporal.
O produto não deverá ser
administrado em períodos com
previsão de chuvas.
Contraindicações e
limitações de uso:
Não aplicar em bezerros com
idade inferior a 02 meses.
Não utilizar o produto em
condições diferentes às
indicadas em bula.
O produto não deve ser utilizado
em animais que apresentem
hipersensibilidade ao Fipronil ou
ao Fluazuron.
Nos estudos clínicos realizados
com o Superhion, o produto se
mostrou seguro para o
tratamento antiparasitário de
bovinos com idade acima de 02
meses.
Precauções:
Não administrar em animais com
a pele lesionada.
Não deixar o produto em
contato com rações animais ou
alimentos armazenados.
Ao manipular o produto, utilizar
equipamentos de proteção
individual (macacão, máscara e
luvas).

Evitar longo contato com a pele
e a inalação do produto. As
mãos deverão ser lavadas após
o manuseio do produto.
Se acontecer contato acidental
com os olhos e a pele, lavar com
água abundante. Em caso de
ingestão acidental não induzir o
vômito e consultar o médico.
Não utilizar produto com prazo
de validade vencido.
Obedecer às dosagens
recomendadas para uso do
produto.
Restos de produtos e de
embalagens devem ser
descartados conforme
preconizado na legislação
vigente.
Após aberto, o produto deverá
ser utilizado em até 06 meses.
ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTES PERÍODOS DE
CARÊNCIA
BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO
54 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.

Reações Adversas:
O produto quando usado nas
dosagens indicadas não provoca
reações adversas.
Reações de hipersensibilidade
individual podem ocorrer. Para
estes casos, indica-se o
tratamento sintomático.
Conservar em local seco e fresco,
em temperatura entre 15°C e
30°C, ao abrigo da luz solar
intensa e fora do alcance de
crianças e animais domésticos.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO E
APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO
DO MÉDICO-VETERINÁRIO.
Licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 10.113 em
31/07/2015.
Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508
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