
Cada 100 mL contém:
Monossulfureto de tetraetiltiuram .................................................................................. 5,00    g
Veículo q.s.p. .......................................................................................................................... 100,00 mL

Tratamento e controle das sarnas dos cães e gatos que acometem diversas regiões 
do corpo.
Atua nas mais diferentes espécies de sarna:
Sarna Sarcóptica: (Sarcoptes scabei) suas lesões iniciam-se na cabeça e espalham-se 
pelo corpo dos cães;
Sarna Demodécica: (Demodex canis) auxilia no tratamento da sarna demodécica,.
Sarna Otodédica: (Otodectis cynotis) atingem cães e gatos acometendo o pavilhão 
auricular desses animais podendo gerar um quadro clínico de otite externa.
Sarna Notoédrica: (Notoedres cati) as lesões se iniciam no pavilhão auditivo, 
podendo ainda, evoluir para a face do animal.
O produto, após a diluição em água, pode ser instilado no conduto auditivo 
tratando e debelando a infestação parasitária.

Uso exclusivamente externo, na região afetada e seus arredores.
Não usar o produto sem ser diluído. Diluir a quantidade necessária para uma 
aplicação, em igual quantidade de água e aplicar com o auxílio de um cotonete, gaze 
ou algodão limpo, tomando o cuidado para que o produto entre em contato com a 
pele. Nos casos de sarnas que acometem o pavilhão auricular, realizar prévia limpeza 
do conduto auditivo e instilar de 3 a 4 gotas do produto no local.
As aplicações devem ser diárias até desaparecerem as lesões ou a critério do médico 
veterinário.

Frasco de vidro âmbar de 30 mL, 60 mL , 90 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL e 1000 mL.

Tratamento a prevenção das sarnas em cães e gatos.
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Monossulfureto de tetraetiltiuram
Sarnavet Líquido

Proprietário:
ProvetS Simões Laboratório Ltda.

Rua Pereira de Almeida, 90 / 90A - 
Praça da Bandeira - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 04.239.400/0001-05. Indústria Brasileira. 
     SAC: (21) 2502-7000  www.provetsimoes.com.br

Responsável Técnico: Lilion Manhães Pessanha - CRF - RJ 3229

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 4993 em 02/02/1995.

Conservar a embalagem bem fechada, em temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo
 da luz solar e da umidade, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

FRENTE

VERSO

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Derivados de enxofre
ANTÍDOTO: Produto de baixa toxicidade. Não existe antídoto específico.
PRIMEIROS SOCORROS EM CASO DE ACIDENTE:
Em contatos com mucosas lavar com água e sabão. Caso ocorra ingestão em grande quantidade provocar 
vômito caso o acidentado esteja consciente. Informação ao médico: produto inibe o metabolismo 
oxidativo do álcool etílico, por isso não se deve ingerir álcool após seu manuseio. O uso de álcool  com 
produto provoca vasodilatação, taquicardia, náuseas, vômitos, calor e hipertensão. Síndrome aldeído-
acético. 
Telefone de Emergência: Centro de Informações Toxicológicas (21) 2270-0295 (Sinitox-FioCruz)
PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E PRIMEIROS SOCORROS: O PRODUTO É IRRITANTE PARA OS OLHOS, 
OCORRENDO CONTATO DO PRODUTO COM OS OLHOS, LAVE-OS IMEDIATAMENTE.
CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO: USE LUVAS DE BORRACHA.
EM CASO DE DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO LIGAR PARA SAC: (21) 2502-7000. 
Em caso de ingestão acidental do produto o tratamento será sintomático.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, CUIDADO PERIGOSO SE 
INGERIDO. NÃO USE A EMBALAGEM VAZIA. NÃO GUARDO OU APLIQUE JUNTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 
MEDICAMENTOS, PRODUTOS DE HIGIENE E DOMÉSTICOS.
Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou o 
rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original.
CONTRAIDICAÇÕES: ESTE PRODUTO É CONTRA INDICADO EM CADELAS GESTANTES, ANIMAIS IDOSOS E 
DEBILITADOS.
ADVERTÊNCIAS ENVOLVENDO HUMANOS:
Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água correndo em abundância por 15 minutos no 
mínimo, levando e abaixando a pálpebra superior ocasionalmente.
EFEITOS COLATERAIS E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: NÃO POSSUI.

Fabricante:
Ipanema Ind. de Produtos Veterinários Ltda.
Rodovia Raposo Tavares, Km 113
Barreto - Araçoiaba da Serra - SP
CNPJ 64.687.015/0001-52 
SAC: (15) 3281-9453




