
Matabicheira em pó, larvicida,
repelente, antisséptico e cicatrizante

Indicações:

Para bovinos e equinos:
Tratamento curativo e preventivo contra as bicheiras (miíases), causadas por larvas 

de Cochliomyia hominivorax, presentes em ferimentos de origem traumática ou 
cirúrgica, como castração , descorna, umbigo de recém-nascido, corte de arame, 
arranhadura, pisadura, marcações, etc.

Tratamento curativo das feridas de verão em equinos, causadas por larvas de 
Habronema spp e Draschia spp (Habronemose cutânea).

Tratamento curativo e preventivo contra infecções do carrapato monoxeno do 
pavilhão auditivo dos equídeos (Anocentor nitens).

Apoio na recuperação de feridas como antisséptico, bactericida e adstringente, 
auxiliando a cicatrização das mesmas, pelo seu efeito de não deixar a ferida úmida, 
secando-a, eliminando assim o mau cheiro que atrai as moscas.

LARVIDIL

Fórmula:
Cada 100 g contém:

Cipermetrina 1,0 g
Carbarila 2,0 g
Sulfadiazina 2,0 g
Alúmen 2,0 g
Violeta genciana 1,0 g
Veículo q.s.p. 100,00 g

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS E EQUINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE 
SER REALIZADO SETE DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: DOIS DIAS.
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.
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Recomendações:
Ao aplicar o produto, usar máscara e luvas.

Precauções de uso:
-  Evitar contato do produto com os olhos, nariz, boca e pele, assim como a inalação 

ou aspiração do produto. Caso isto ocorra, remover o paciente para local arejado, lavar 
bem as partes atingidas com bastante água e sabão e procurar um médico;

-  Não aplicar ou guardar o produto junto de alimentos, medicamentos, produtos de 
higiene e domésticos;

-  Manusear o produto em locais arejados, não administrando-o contra o vento, 
evitando contato e aspiração das partículas;

-  Não lavar embalagens ou jogar restos de pó em açudes, rios, mananciais e não 
reaproveitá-las;

-  Manter o produto em sua embalagem original hermeticamente fechada;
- Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente, fora do alcance de 

crianças e animais domésticos;
-  Produto tóxico para abelhas e peixes.
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Proprietário e Fabricante

Informações ao médico:
Trata-se de uma associação entre carbamato e piretróide, inibidores de 

acetilcolinesterase, com ação junto ao sistema nervoso central. Produto 
hipersensibilizante e irritante das mucosas. Em caso de ingestão acidental ou 
intoxicação, fazer um tratamento básico: Sulfato de Atropina injetável, PAM, 
Contrathion.

Venda sob prescrição do médico veterinário.

Apresentações:
 - Frascos plásticos de 20 g e 200 g
 - Barricas de 1 kg e 2 kg

Modo de usar:

Uso externo: Por polvilhamento nos locais onde estão instaladas as larvas (miíase) 
ou nos ferimentos, procurando atingir toda sua extensão, cobrindo-os por completo.

Nas infestações por carrapatos no pavilhão auditivo dos equídeos, polvilhar nos 
locais onde estão mais concentrados.

A aplicação deve ser repetida, quantas vezes forem necessárias, até a completa 
recuperação da ferida.

Proibido para gatos
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