
Elimina do seu Animal todos
os Carrapatos e Pulgas!

KK77
Carrapaticida e Pulicida
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Antiparasitário externo não
sistêmico de aplicação

Pour-on para cães.
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KK77
Carrapaticida e Pulicida

Baixa toxidadeEfeito de choqueAção efetiva
Longa ação preventiva

Distribuido por:

AGRO

rawellagro@hotmail.com
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USO VETERINÁRIO
Antiparasitário externo não sistêmico de aplicação Pour’on para cães.

Solução Spot-on para o tratamento de infestações por pulgas e carrapatos em cães domésticos.

Propriedades:

K-7 é um ectoparasiticida spot-on á base de MB46030, para uso tópico em cães.
O Mb46030 é um inseticida pertencente à classe dos fenilpirazoles, que são substâncias efetivas contra um amplo espectro de insetos sugadores, raspadores e 
mastigadores.
Sua atividade é atribuida à ação que exerce sobre os receptores GABA, através do bloqueio não competitivo dos canais de cloro, induzindo nos insetos efeitos 
neurológicos, como tremores, incoordenação e convulsões, que levam a morte.
Após a administração tópica, na formulação spot-on ocorre difusão passiva do princípio ativo através das secreções sebáceas presentes nos pêlos e na pele. A 
distribuição do Mb46030 pela epiderme até as unidades pilossebáceas, permite seu armazenamento nas glândulas sebáceas e gradual liberação via dutos 
foliculares. Os pêlos dos animais tratados, ao caírem no ambiente, exercem controle das formas imaturas de pulgas.
OMB46030 é lentamente dissolvido através da pele, o que lhe confere um prolongado período de ação. A parte absorvida do produto é rapidamente distribuída 
pelos tecidos corpóreo e biotransformada no fígado em dois metabólicos principais, o SCG-483(sulfona de piriprol) e o SCG-475(metabólito originado a partir 
do SCG-483). As principais vias de excreção são a fecal e urinária.

K-7 elimina as pulgas dentro de 24 (vinte e quatro) horas após a aplicação e os carrapatos dentro de 48 (quarenta e oito) horas após a aplicação.
Desde que corretamente utilizado, o produto pode se manter por um período de até 4 (quatro) semanas após o tratamento, dependendo do grau de infestação 
do animal e do ambiente.
A margem de segurança do produto é alta. Manifestações relacionadas ao sistema nervoso central dos cães foram observadas com a aplicação de 24,8 vezes a 
dose terapêutica de 11,5 mg de MB46030/Kg de peso, por via tópica.

K-7 é indicado no tratamento e na prevenção de pulgas Ctenocephalides feliz e carrapatos Ixodes scapularis, desmacentur reticulatus, Rhipicephalus 
sanguineus e Amblyomma americanum em cães.

K-7 pode ser utilizado mensalmente como coadjuvante no tratamento estratégico da Dermatite Alérgica por pulgas (DAPP).

Posologia:
A dose recomendada é de 11,5 mg de Mb46030 por Kg de peso vivo, o que corresponde a 0,1ml de K-7 por kg de peso vivo.

Modo de Usar:
Com a seringa voltada para cima, bater suavemente com a ponta dos dedos na parte estreita, para que o produto desça para a base.
Retirar o protetor da ponta da seringa, afastar bem os pelos do dorso do animal, entre a nuca e as escápulas, deixando a pele à mostra e aplicar o conteúdo na 
dose de 1ml para cada 10 kg de peso do animal.
Se necessário, utilizar dois ou mais pontos de aplicação nesta região, para evitar que o produto escorra.

Cuidados Especiais
Todos os cães de um mesmo ambiente devem ser tratados ao mesmo tempo com K-7. Os cães não devem ser banhados com água ou xampu 48 horas após a 
aplicação do produto. Após este último período, os banhos não mais interferem na eficácia de K-7.
Os animais tratados podem apresentar oleosidade na pele e nos pêlos no local da aplicação.
Estes sinais desaparecem em um período máximo de 48 horas após a administração do produto.
Reações Adversas
Em raros casos, alguns animais podem apresentar reações de hipersensibilidade no local da aplicação, com manifestação de prurido, descoloração e queda do pêlo.
Caso o animal lamba o produto, poderá ser observado um breve período de hipersalivação.
Restrições de Uso
Não administrar K-7  em cães com menos de 8 (oito) semanas de idade ou em cães com menos de 2 (dois) kg de peso.
Somente utilizar o produto em cães. Não utilizar em outras espécies de animais.
Animais doentes ou convalescentes podem ter dificuldade para metabolizar o produto; nestes casos, sua utilização deve ficar a critério do Médico Veterinário.
A segurança de K-7 para fêmeas para gestantes e lactantes e para animais reprodutores não foi avaliada.
Interações medicamentosas: Não são conhecidas.

PRECAUÇÕES: NÃO APLICAR EM GATOS.

K-7 é um produto exclusivamente para uso tópico (spot-on); ele não deve ser administrado por qualquer outra via de administração.
Evitar a inalação e o contato com a pele e os olhos.
O contato direto de pessoas, principalmente de crianças, com o animal tratado deve ser evitado até que a área de aplicação esteja completamente seca, para se evitar 
o contato direto com o produto.
Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
Não guardar ou aplicar junto de alimentos, ração animal, bebidas, medicamentos e produtos de higiene doméstica.
Não usar o produto fora do prazo de validade.
Produto tóxico para organismos aquáticos. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.
A embalagem vazia do produto deve ser descartada no lixo doméstico, evitando a contaminação do meio ambiente.
Em caso de inalação, remover o indivíduo afetado da área de exposição para um local ventilado ou para o ar livre.
Em caso de contato com a pele, lavar abundantemente as áreas afetadas com água e sabão.
Em caso de contato com os olhos, enxaguá-los com água limpa durante vários minutos.
Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito e procurar imediatamente um médico.
Não existe antídoto específico. Aplicar tratamento sintomático.
Apresentação: Seringas plásticas PAD graduadas com 2,5 ml.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, entre 15ºC e 30ºC, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após 
abrir a embalagem, utilizar de imediato. Eventuais sobras não devem ser armazenados, sendo descartadas seguindo a conformidade da legislação própria de cada Município ou 
Estado, esta informação pode ser obtida junto as Agências de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril, ou Secretaria de Agropecuária.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA sob o nº 000001 de 21 / 03 / 2016.

Carrapaticida e Pulicida
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Fabricado por:  RAWELL AGRO LTDA - ME
CNPJ: 12.913.692/0001-48
Rodovia MT 344, Km 03, CEP: 78.840-000
Campo Verde - MT
Registro MA: 000001/16
Responsável Técnico: Marcia de Souza Lima
CRV/MT nº1714
Reg. de Estabelecimento: MT 00 0004-3

Informações complementares:
Principío ativo: MB46030
Grupo Químico: Fenilpirazóis
Classe: Inseticida
Classificação toxicológica: Classe V
Fórmula: Cada 100 ml Contém:
Mb46030 ...................11,9g
Veículo q.s.p. ............100ml


