
FÓRMULA: Cada 100 mL contém:
Amitraz...............................   12,50 g
Veículo...........q.s.p............. 100,00 mL

INDICAÇÕES, MODO DE USAR E POSOLOGIA: Carvet é indicado como carrapaticida, sarnicida e pulicida dos 
bovinos, suínos e cães, atuando nas formas adultas e larvares.

CARRAPATICIDA: Bovinos (Boophilus microplus) e dos cães (Rhipicephalus sanguineus). Usar diluído em 
água na proporção de 1:500 (2 mL para cada litro de água) em pulverização nos bovinos ou banho nos 
cães. Repetir se necessário com 3 semanas de intervalo.
SARNICIDA: Bovinos  (Sarcoptes scabiei var. bovis, Psoroptes communis var. bovis). Usar 2 mL do produto 
para cada litro de água. Repetir com intervalos de 7 a 10 dias. Suínos (Sarcoptes scabiei var. suis). 
Usar 20 mL do produto para cada 5 litros de água. Repetir o tratamento após 14 dias se necessário. Cães 
(Sarcoptes scabiei var. canis e Demodex canis); usar na sarna Demodexa 4 mL de Carvet para cada 
litro de água. Repetir o tratamento 3 a 4 vezes. Na sarna sarcóptica usar 2 mL de Carvet para cada litro de 
água. Repetir o tratamento de 7 a 10 dias se necessário.
PULICIDA: Pulgas dos animais (Ctonocephalides felis) usar 2 mL de Carvet para cada litro de água.

Nos bovinos adultos usar 5 litros de calda para cada animal, molhando todo o animal através de 
pulverizador capaz de fornecer jato com pressão adequada para penetrar na pelagem. Direcionar o jato no 
sentido contrário à pelagem, possibilitando que o produto atinja a pele.
Nos cães molhar todo o corpo do animal e deixar secar naturalmente à sombra. Também deve-se usar o 
restante da calda para molhar os locais onde os animais ficam (canis, pátios, e etc.). Não molhar os olhos 
do animal e evitar que o produto seja ingerido.

CONTRAINDICAÇÕES: Carvet não deve ser usado em equinos, nem em cães portadores de Diabetes 
mellitus.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

PRECAUÇÕES: 
- Usar luvas, máscaras, e avental durante a aplicação do produto, evitar contato da calda com a pele.
- Não utilizar o produto em animais cansados ou sedentos, doentes, convalescentes e cães com idade 
inferior a 4 meses.
- Pode-se observar letargia, vômito e diarréia. Nestes casos suspender o tratamento e informar o Médico 
Veterinário.
- Fazer pulverização em local ventilado, a favor do vento, evitando inalar o produto por tempo prolongado.
- Evitar banhar os animais com o produto nas horas mais quentes do dia ou em dias chuvosos.
- Não jogar resto da calda usada na pulverização em riachos ou córregos.
- Não reutilize as embalagens vazias, enterrar longe de mananciais, rios, lagos, etc.
- Não guarde ou aplique junto com alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.
- Em caso de intoxicação humana chamar o médico. Não há antídoto específico.
- Para o médico: Ingrediente ativo de baixa toxidez. Quando introduzido no organismo causa depressão do 
sistema nervoso central, devendo ser empregado tratamento analéptico sintomático.
- Não usar em fêmeas em adiantado estado de prenhez.

PRAZO DE VALIDADE: 2 (dois) anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO: Frasco âmbar de 20 mL e 200 mL e frasco plástico de 1 litro.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15ºC a 30ºC), ao 
abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 5227 em 15/08/95.
Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira CRMV-SP 9010 S
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INDÚSTRIA BRASILEIRA

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS 
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO 
HUMANO ATÉ 01 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.
SUÍNOS:
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS 
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

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.

Carvet®

(amitraz)

CARRAPATICIDA

USO VETERINÁRIO

05
00

00
7c


