Prevempet
Shampoo
Fórmula:
Cada 100 ml contém:
Permetrina ......................................................................... 0,10
g
Veículo q.s.p. ............................................................... 100,00 mL
Modo de usar:
USO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO.
Uso exclusivamente externo, via tópica. Após molhar o corpo do animal, aplicar o Prevempet
Shampoo, começando pela cabeça em direção à cauda, evitando a área dos olhos e demais
mucosas, massageando em sentido contrário ao dos pelos até obter uma espuma. Aguardar o
produto agir por 10 minutos. Enxaguar o animal com água, adequadamente e secá-lo em
temperatura ambiente. Repetir o procedimento por 3 dias. A frequência de aplicação varia de
acordo com o quadro clínico do animal e as orientações do médico veterinário. Recomenda-se
tratar também o ambiente onde vivem os animais, utilizando produtos adequados.
Precauções: O produto é de uso externo, sendo proibida sua ingestão. Evitar o contato do
produto com as mucosas do animal.
Em caso de ingestão acidental, não há antídoto especíﬁco, o tratamento é feito pelos sintomas
clínicos de acordo com a orientação do médico veterinário.
Conservar a embalagem bem fechada, em temperatura ambiente (15-30 °c), ao abrigo da luz
solar e da umidade, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO: Grupo Químico: Piretrinas. Antídoto: Não há antídoto
especíﬁco, somente tratamento sintomático e de manutenção. Telefone de Emergência: Centro
de Informações Toxicológicas (21) 2270-0295 (Sinitox - FioCruz).
PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E PRIMEIROS SOCORROS: O PRODUTO É IRRITANTE PARA OS
OLHOS, OCORRENDO CONTATO DO PRODUTO COM OS OLHOS E COM A PELE, LAVE-OS
IMEDIATAMENTE.
CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO: USE LUVAS DE BORRACHA.
EM CASO DE DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO LIGAR PARA SAC: (21) 2157-5757.
Em caso de ingestão acidental do produto o tratamento será sintomático.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, CUIDADO
PERIGOSO SE INGERIDO.
Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a
embalagem ou o rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na
embalagem original.
CONTRAINDICAÇÕES: Os gatos são mais sensíveis aos efeitos e consequentemente, não devem
ser tratados com a permetrina; bem como cães ﬁlhotes e gestantes. Os peixes, as abelhas, os
invertebrados aquáticos e os gatos são muito sensíveis à permetrina.
ADVERTÊNCIAS ENVOLVENDO HUMANOS:
Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente em abundância por 15 minutos
no mínimo, levantando e abaixando a pálpebra superior ocasionalmente.
EFEITOS COLATERAIS E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: NÃO POSSUI.

Sabão
Fórmula:
Cada 100 g contém:
Permetrina ..................................................................................................... 0,12 g
Butóxido de piperonila .............................................................................. 0,60 g
*Excipiente q.s.p. ....................................................................................... 100,00 g
*(Álcool 96°, Amido e Sabão Neutro)
Uso tópico.
Indicação: Indicado no controle de pulgas, carrapatos e piolhos dos cães e gatos.
Modo de usar: Molhar o corpo do animal e aplicar o Prevempet Sabão. Friccionar até obter
espuma abundante. Deixar o produto atuar durante alguns minutos. Enxaguar com bastante água
e repetir a aplicação. Uma aplicação semanal é suﬁciente para controlar as reinfestações.
Precauções: Recomenda-se o uso de luvas de borracha durante a aplicação. Não guardar ou
aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e cosméticos. Em caso
de ingestão acidental, não há antídoto especíﬁco. O tratamento deve ser feito pelos sintomas
clínicos, de acordo com a orientação do Médico Veterinário.
Grupo Químico: Piretróides

Talco
Fórmula:
Cada 100 g contém:
Permetrina ................................................................................. 1,00 g
Ácido Bórico .............................................................................. 2,00 g
Excipiente q.s.p. ..................................................................... 100,00 g
Modo de usar:
USO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO. Pulverizar o Prevempet Talco sobre todo o corpo do animal,
espalhando com
uma escova, de modo que o produto entre em contato com a pele. Recomenda-se aplicar
também nos locais de
permanência do animal. Uma aplicação semanal é suﬁciente para controlar as reinfestações.
Usar luvas protetoras
para a aplicação do produto.
Advertências:
Não utilizar a embalagem vazia.
Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e
cosméticos.
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Piretrinas.
Antídoto: Não há antídoto especíﬁco, somente tratamento sintomático e de manutenção.
Telefone de Emergência: Centro de Informações Toxicológicas (21) 2270-0295 (Sinitox - FioCruz)
PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E PRIMEIROS SOCORROS:
EVITAR ASPIRAR O PRODUTO. EVITAR APLICAÇÕES NAS ÁREAS PRÓXIMAS AOS OLHOS E
NARINAS. PRODUTO TÓXICO
PARA PEIXES, ABELHAS E PÁSSAROS. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL NÃO HÁ ANTÍDOTO
ESPECÍFICO, O TRATAMENTO
É FEITO PELOS SINTOMAS CLÍNICOS DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO MÉDICO
VETERINÁRIO.
O PRODUTO É IRRITANTE PARA OS OLHOS, OCORRENDO CONTATO DO PRODUTO COM OS
OLHOS E COM A PELE,
LAVE-OS IMEDIATAMENTE.
CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO: USE LUVAS DE BORRACHA.
EM CASO DE DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO LIGAR PARA SAC: (21) 2157-5757.
Em caso de ingestão acidental do produto o tratamento será sintomático.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, CUIDADO
PERIGOSO SE INGERIDO.
Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a
embalagem ou
o rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem
original.
CONTRAINDICAÇÕES: ESTE PRODUTO É CONTRA INDICADO EM CADELAS GESTANTES,
ANIMAIS IDOSOS E DEBILITADOS.
ADVERTÊNCIAS ENVOLVENDO HUMANOS:
Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente em abundância por 15 minutos
no mínimo,
levantando e abaixando a pálpebra superior ocasionalmente.
EFEITOS COLATERAIS E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: NÃO POSSUI.
Conservar a embalagem bem fechada, em temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo da luz
solar e da umidade,
fora do alcance de criancas e animais domésticos.

