
TOY CARRAPATICIDA  

 

Fórmula: 

Cada 100 ml contém:  

Triclorfon................................................5,00g 

Diazinon.................................................,3,00g 

Trietanolamina.......................................0,20g 

Ácido oleico...........................................0,80g 

Polissorbato 80.......................................2,50g 

Álcool anidro.......................................35,00 ml 

Querosene desodorizado.....q.s.p......100,00ml 

Toy carrapaticida para cães é indicado no combate às pulgas, piolhos, sarnas, 
carrapatos e demais ectoparasitas. 

Dosagem e forma de aplicação: 

Uso externo. Agite antes de usar. 

O produto diluído forma uma solução leitosa. 

Em pulverização: Diluir 10 ml de toy carrapaticida para cães em 1 litro de 
água. Pulverizar até molhar todo o animal, fazendo que a solução alcance a 
pele e especialmente as regiões mais sujeitas às infestações, como orelhas, 
virilhas, inserção de calda e entre as pernas. Enxugar ligeiramente sem secar.   

Lavar o animal com água pura após 24 horas. Quando aplicado em cadelas 
amamentando, lavar as tetas com água e sabão logo após a aplicação. 

Em banho: Dilua 100 ml de toy carrapaticida para cães em 10 litros de água e 
banhe todo o animal. Faça que a solução alcance bem a pele e especialmente 
as regiões mais sujeitas às infestações, como orelhas, virilhas, inserção de 
calda e entre as pernas. Enxugue ligeiramente sem secar. 

Lave o animal com água pura após 24 horas. Quando aplicar em cadelas 
amamentando, lave as tetas com água e sabão logo após a aplicação. 

Em ambiente: diluir 100 ml de toy carrapaticida para cães em 10 litros de água. 
Lavar ou pulverizar os locais mais freqüentados pelo animal, como canis, 
casinhas ou estábulos.  



Infestações moderadas: aplicar toy carrapaticida para cães a cada 30 dias. 

Grandes infestações: aplicar toy carrapaticida para cães a cada 15 dias. 

 

Contraindicações: 

Não utilizar em filhotes ou em animais debilitados. 

Não utilizar em gatos. 

Precauções:  

Produto concentrado. Nunca usar o produto puro ou em concentração acima da 
recomendada 

Evitar que o animal ingira a solução.  Não repetir demasiadamente as 
aplicações.   

Não aplicar o produto próximo a lugares freqüentados por crianças, aves, 
alimentos, bebidas e medicamentos. 

Recomenda-se o uso de e.p.i para aplicação do produto. 

Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não reutilizar a 
embalagem vazia.  

Manter os frascos bem fechados, em local fresco e ao abrigo do sol. 

Cuidado veneno  

Apresentação: frasco contendo 100 ml 
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