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Păduchi CăpuşeMuşte Ţânţari

Deltametrin 7,5 mg/ml
Emulsie antiparazitară externă
Bovine și ovine



Deltametrin 7,5 mg/ml
Emulsie antiparazitară externă

* Datele din aceasta brosura sunt informative.
Pentru mai multe detalii, va rugam consultati
prospectul produsului.

Indicatii de utilizare si doze:
Bovine: 
Infestaţii cu căpușe

Deltametrin 7,5g/ml

Compozitie pentru 1 ml:

Bovine si ovine

Specii tinta:

112,5 mg deltametrin/100 kg g.c. (echivalent cu15 ml de CENMETRIN POUR ON /100 kg g.c.), în 
doză unică.

La peste 500 kg g.c., administraţi maxim 562,5 mg de deltametrin indiferent de greutatea animalului 

(echivalent cu 75 ml de CENMETRIN POUR ON).

În cazul reinfestării, repetaţi tratamentul după 4-5 săptămâni.

Infestaţii cu muște

Până la 100 kg g.c., administraţi 75 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 10 ml de CENMETRIN 

POUR ON).

Între 100 și 300 kg g.c., administraţi 150 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 20 ml de 
CENMETRIN POUR ON).

Peste 300 kg g.c., administraţi 225 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 30 ml de CENMETRIN 

POUR ON), indiferent de greutatea animalului.

În cazul reinfestării, repetaţi tratamentul după 8-10 săptămâni.

Infestaţii cu păduchi

Până la 500 kg g.c., administraţi 75 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 10 ml de CENMETRIN 

POUR ON).

Peste 500 kg g.c., administraţi 150 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 20 ml de CENMETRIN 

POUR ON).

În cazul reinfestării, repetaţi tratamentul după 8-10 săptămâni.

Ovine

Infestaţii cu căpușe, păduchi și Melophagus ovinus

Administraţi 75 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 10 ml de CENMETRIN POUR ON).

Timp de asteptare:
Bovine
Carne și organe : 18 zile
Lapte: 12 ore
Ovine
Carne: 35 zile
Lapte: 11 ore.

Timp de asteptare:
Flacoane de 500 ml, 1 L, 2,5 L .

Numarul autorizatiei de comercializare: 140099 
Se elibereaza numai pe baza de reteta veterinara.
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