
Cidental®

Unguento
(Cialotrina)

UNGUENTO PARA USO TÓPICO, CICATRIZANTE, REPELENTE E LARVICIDA

USO VETERINÁRIO

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS: ABATE – 6 DIAS. LEITE – CARÊNCIA ZERO. 

 
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE 
ROTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, 
TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.
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PARTIDA:

FABRICAÇÃO:

VENCIMENTO:Peso Líq. 250 g05
01

00

FÓRMULA: Cada 100 g contém:
Cialotrina.....................................................................................1,00 g
Oleo de Pinho..............................................................................5,00 g
Caulim branco...........................................................................30,00 g
Essência de citronela...................................................................2,00 g
Lanolina anidra............................................................................5,00 g
Óxido de zinco...........................................................................15,00 g
Vaselina sólida.............................q.s.p………………...........100,00 g
INDICAÇÕES:
CIDENTAL UNGUENTO é indicado para Bovinos no tratamento de todos os ferimentos, inclusive do umbigo 
dos bezerros recém-nascidos, como larvicida e repelente de moscas em geral (Cochliomyia hominivorax), na 
cura e na prevenção das miíases (bicheiras).   CIDENTAL UNGUENTO pode ser usado no tratamento 
profilático de feridas cirúrgicas, principalmente de castração e descorna. Possui ação cicatrizante.

MODO DE USAR: CIDENTAL UNGUENTO é indicado exclusivamente para uso tópico. Limpar e lavar o 
ferimento, enxugando-o com um pano limpo e aplicar o produto com auxílio de um bastão com a 

extremidade envolta em algodão.  No caso de miíases (bicheiras), aplicar o produto de forma a alcançar 
as partes mais profundas do ferimento, repetindo-se o tratamento até a cura completa.
PRECAUÇÕES:
CIDENTAL UNGUENTO como todo inseticida, deve ser manipulado com cuidado durante sua utilização.
Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos, não guardá-lo junto com alimentos, 
medicamentos, bebidas e produtos de higiene. Não beba, não coma e não fume durante a aplicação do 
produto. Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas. Não contamine coleções de água de 
qualquer natureza. Descartar as embalagens vazias e restos de 
produto, bem como lavar os equipamentos usados de forma segura, 
evitando a contaminação do meio ambiente.

PRAZO DE VALIDADE: 3 (três) anos após a data de fabricação.
Após a sua primeira abertura usar por no 
máximo 180 dias.

APRESENTAÇÃO: Pote plástico contendo 250 g.

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 ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 10.070  em 30/04/2015
Resp.Téc.: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira CRMV-SP 9010 S

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:
Bimeda Brasil S.A.
Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, 421 
Monte Mor / SP – CEP 13190-000
CNPJ 00.328.741/0001-04
SAC 0800 555408
www.bimeda.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA


