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MODELO: RÓTULO/BULA 

 

Pulfo 

 

FACE PRINCIPAL: 

 

 

Uso Veterinário 

 

Inseticida carbamato contra pulgas, piolhos e carrapatos. 

 

Conteúdo líquido: 100g, 200g ou 1kg ou; 

Contém 20 pacotes de 1 kg ou; 

Contém 8 pacotes de 1 kg ou; 

Contém 100 pacotes de 100 g ou; 

Contém 180 pacotes de 100g ou; 

Contém 100 pacotes de 200g. 

 

 
 

 

Marca Registrada 

Indústria Brasileira 

CUIDADO VENENO   

 

LATERAIS/VERSO: 

 

 

Fórmula: 

 

Cada 100g contém: 

Carbarila........................................2,0g 

Excipiente q.s.p............................100,0g 

 

 

INDICAÇÕES: 

 

Combate à ectoparasitos (insetos e ácaros) de cães e aves das dependências e instalações 

agropecuárias, tais como: 

 

 Piolhos e carrapatos das aves, o Dermanyssus gallinae, o Ornithonyssus spp, o Menopon 

gallinae e Argas miniatus. 

 Pulgas dos animais domésticos, a Pulex irritans e Ctenocephalides felis. 

 Moscas domésticas, de estábulos, pocilgas e galinheiros, a Musca doméstica e Stomoxys 

calcitrans. 
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MODO DE USAR: 

 

Uso externo, por polvilhamento, nas seguintes dosagens: 

 

 Instalações/ Esterqueiras/ Cama dos animais e nos seus arredores:   

Polvilhar na proporção 50 a 100g/m
2
. 

 

 Aves:   

Pulfo também pode ser polvilhado na região da cloaca das aves, na dosagem de ½ a 1 colher 
de sopa. 

 

 Cães:   

Polvilhar no sentido contrário aos pelos, em pequenas quantidades, nos locais mais infestados 

por pulgas, como pescoço, axilas, base da cauda e nos locais onde os animais mais frequentam. 

 

PRECAUÇÕES: 

 

Pulfo é um produto de baixa toxicidade, porém devem ser tomados alguns cuidados básicos, como: 
 

 Não jogar a embalagem vazia em lagoas, rios ou outras fontes de água. 

 Evitar a utilização em animais domésticos de pelos brancos uma vez que a longo prazo 

pode torná-los amarelados. 

 O aplicador deve usar luvas e evitar o contato do produto com olhos e narinas. Aconselhado 
o uso de máscaras. 

 Não fumar ou comer durante a aplicação do produto. 

 Não aplicar em aves na fase de postura. 

 Não aplicar o produto em ninhos.  

 Evitar contato do produto com os olhos, nariz, boca, pele e a inalação ou aspiração. Caso 
isso ocorra, remover o paciente para local arejado, lavar as partes atingidas com bastante 

água e sabão e procurar o médico. 

 Não reaproveitar as embalagens vazias. 

 Não aplicar ou guardar o produto junto de alimentos, medicamentos, bebidas, produtos de 

higiene e de uso doméstico. 

 Conservar o produto em local fresco e seco, à temperatura ambiente, e em sua embalagem 
original, hermeticamente fechada, fora do alcance de crianças e animais domésticos 

 Produto não indicado para fêmeas gestantes e em lactação, animais recém-nascidos e em 
fase de reprodução. Uma vez que, essas categorias não foram avaliadas nos estudos de 

segurança. 

 

 

Informações para o médico: 

 

Produto à base de inseticida carbamato, que é um inibidor de colinesterase, levando à distúrbios 

nervosos, por ação no SNC. É hipersensibilizante e irritante das mucosas e, quando necessário fazer 

um tratamento sintomático do colapso. 

Venda sob prescrição do Médico Veterinário. 

 

Apresentações: 

Frascos plásticos de 100g 

Pacotes de 100g, 200g e 1kg 

Caixas contendo 100 pacotes de 100 g 

Baldes contendo 80 pacotes de 100 g 

Baldes contendo 180 pacotes de 100 g 

Baldes contendo 100 pacotes de 200 g 

Baldes contendo 8 pacotes de 1 kg 

Baldes contendo 20 pacotes de 1 kg 
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Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 8510 em 31/03/03 

Técnico Responsável: Dra. Daniela Soares da Cruz - CRF-MG Nº 11970. 

PART: 

FABR: 

VENC: 

 

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE: 

Laboratório Laippe Ltda. 

Rua Nossa Senhora das Graças, nº 100 

CEP: 33.400-000, Lagoa Santa - MG 

CNPJ: 25.723.388/0001-80 

Fone (31) 3689-5500 

 

Marca Registrada. 

Indústria Brasileira. 

 

CUIDADO VENENO   

 
 


