FÓRMULA
Fórmula - Cada 100 mL contém:
Cloreto de Alquil-dimetil-benzil-amônio
Amônia Quaternária - Cloreto de benzalcônio....10 g
Veículo q.s.p. .................................................100 mL

D

INDICAÇÕES

e
t
f
ante
n
i
s
e

:
ico L
m
ô 0m
on
Ec da 5 10 L
ca nde
re

Pet® Desinfetante é indicado para
a desinfecção de clínicas e hospitais
veterinários: salas de espera,
ambulatórios, centros cirúrgicos e banho/tosa.
Nas desinfecções de gaiolas, mesas, utensílios,
equipamentos e materiais cirúrgicos. Na desinfecção
e eliminação de odores de canis e gatis, quintais,
comedouros e bebedouros.

CONSERVAR À TEMPERATURA
AMBIENTE (15 °C A 30 °C),
AO ABRIGO DA LUZ SOLAR
E FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS
E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Venda sob prescrição e aplicação sob
orientação do Médico Veterinário.

Seu animal de estimação deve ser consultado
periodicamente pelo Médico Veterinário.

® Marca Registrada

MODO DE USAR E PRECAUÇÕES
• Toda desinfecção deve ser precedida por uma lavagem
prévia das instalações, promovendo a retirada
da matéria orgânica. • Não utilizar o Pet Desinfetante
junto com sabão e outros detergentes aniônicos
ou com presença de matéria orgânica, pois ocorre
perda da capacidade bactericida. • Permitir contato com
a superfície a ser desinfetada durante no mínimo
15 minutos. • Pet Desinfetante antes de diluir em água
é irritante, evite contato com os olhos. • Em caso
de ingestão acidental beber bastante água e leite.
Induzir o vômito. Procure um médico imediatamente.
• Não reutilizar as embalagens vazias.
APRESENTAÇÃO:
Frascos contendo 1 litro e bombona de 5 litros.
Licenciado no M. A. sob o n° 8.249 em 30/04/02.

POSOLOGIA
Utilizar Pet® Desinfetante em solução
a 0,05% (1:200).

Uso Veterinário

Proprietário e Fabricante:
CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 2274-7022 - Fax (11) 2274-9659
CNPJ (MF): 01.299.649/0001-18
Ind. Brasileira - ®Marca Registrada
www.chemitec.com.br
Resp. Técnico: Adriana Cini - CRMV/SP 8413

Antisséptico
Desinfetante
7 898096 850264
0145-1114

