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Anti-helmíntico de amplo espectro para

Filhotes de Cães e Cães Adultos de Raças Miniaturas

Uso Veterinário

Fórmula - Cada 100 mL contém:
Pamoato de pirantel .........................1,44 g
Febantel ...........................................1,50 g
Veículo q.s.p. ............................100,00 mL
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Proprietário: 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 
www.chemitec.com.br - ®Marca Registrada
Fabricante: Vetecia Lab. de Produtos Veterinários Ltda.
R. Dr. Alfredo Ramos, nº 236 - Jacareí/SP
CNPJ (MF) nº 07.685.131/0001-07 

     Chemital® Puppy é um anti-helmíntico de amplo espectro 
para filhotes de cães e para cães adultos de raças miniaturas.
     Chemital® Puppy combate com eficácia formas adultas
e larvárias de ancilostomídeos, ascarídeos e tricurídeos que
infestam os cães.
     Chemital® Puppy possui, além de excelente atuação 
graças ao sinergismo dos princípios ativos, uma margem de 
segurança ampla que permite sua administração enquanto o 
filhote mama e até para fêmeas prenhes de raças miniaturas, 
em qualquer época da gestação.
     Chemital® Puppy combate: Ancylostoma brasiliense, 
Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Toxocara 
canis,Toxascaris leonina,Trichuris vulpis.

     O produto deve ser administrado por via oral na dose de
1 mL de Chemital® Puppy para cada Kg de peso corporal, 
em dose única, dispensando jejum prévio.

INDICAÇÕES:

RECOMENDAÇÕES:

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

AGITE ANTES DE USAR.

    O Ancylostoma caninum é um verme de cerca de 12-15 mm de 
comprimento, cujas larvas infectantes passam para o filhote através 
do leite materno, ou são ingeridas a partir do meio ambiente. Estas 
larvas são também capazes de penetrar ativamente pela pele do 
filhote e infestá-lo. Uma infestação severa por Ancylostoma 
caninum, capaz de ingerir 0,1 mL de sangue por dia, pode ser fatal. 
    O ascarídeo Toxocara canis contamina o filhote ainda no útero, 
através da transferência transplacentária. O filhote também pode 
ser infestado através do leite materno ou por ingestão de ovos no 
ambiente.
    As larvas destes dois vermes podem se alojar na musculatura da 
mãe, produzindo infestações nos filhotes durante várias gestações. 
As infestações por nematódeos em cães constituem um risco sério 
para a saúde humana.
    Recomenda-se tratar o ambiente onde os animais vivem com 
produtos à base de cloro ativo, eficazes contra larvas e ovos de 
vermes, e tratar os filhotes durante a lactação, com 2, 4, 8 e 12 
semanas de vida e aos 4, 5 e 6 meses. Vermifugar os adultos das 
raças miniaturas a cada 3 meses. Vermifugar as fêmeas de raças 
miniaturas antes da cobertura e 10 dias antes do parto.

Apresentação: Frasco plástico contendo 10, 20 ou 100 mL
 de Chemital® Puppy. Acompanha dosificador.

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 do Médico Veterinário.

 Licenciado no M. A. sob o nº 7.573 em 29/11/00.
Resp. Técnico: Adriana Cini - CRMV/SP 8413.

       Vencimento: 2 (dois) anos a partir da data da fabricação.
Seu cão deve ser consultado periodicamente

 pelo Médico Veterinário.


