Herbalvet T.A.

®

Uso Veterinário

Bactericida, fungicida e protozoaricida.
Fragrância herbal.
Elimina odores do ambiente.
Altamente concentrado.
Rende até 700 L.
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Cloreto de Benzalcônio ........ 15,00 g
Veículo q.s.p. ..................... 100,00 mL
Indicações:
HERBALVET T.A. é indicado como
desinfetante (bactericida, fungicida
e protozoaricida) e desodorizante
com propriedade tensoativa
biodegradável e não corrosiva,
para clínicas veterinárias, hospitais
veterinários, canis, gatis, na limpeza
e desinfecção de pisos, paredes,
salas de banho e tosa, mesas de
atendimento e de cirurgias e
instrumentais cirúrgicos.
O produto possui ação efetiva
contra as seguintes bactérias:
Escherichia coli, Salmonella
enteritidis, Staphylococcus aureus e
Pseudomonas aeruginosa e contra
os seguintes fungos: Aspergillus
flavus, Aspergillus fumigatus,
Aspergilus niger. Também atua na
inativação de cistos de Giardia spp.
Farmacodinâmica:
A substância Cloreto de
Benzalcônio é classificada como
surfactante catiônico. É um
composto químico que diminui a
tensão superficial de uma solução
aquosa, facilitando sua penetração
em superfícies úmidas; forma
emulsões com as secreções
sebáceas contendo microbactérias,

o que facilita a remoção de
sujidades e microbactérias com o
processo de lavagem; remove da
área contaminada as células
epiteliais de descamação,
manchas, graxa e gordura.
Dosagem e Modo de uso:
Para uma correta desinfecção, é
recomendada a remoção mecânica
de toda a sujeira, seguida de
lavagem com água e sabão; em
seguida enxaguar para retirar todo
o resíduo de sabão e deixar secar.
Somente depois de limpo e seco é
que se recomenda a aplicação do
desinfetante.
HERBALVET T.A. deve ser diluído em
água limpa, na dosagem de 1 mL
do produto para 500 mL de água,
ou seja, 10 mL em 5 litros de água e
aplicado ou pulverizado em pisos,
paredes, mesas, canis e gatis. Para
lâminas de tosa e instrumentos
cirúrgicos, lavar e enxaguar as
peças e deixá-las imersas na
solução do produto durante 20
minutos. Retirar as peças e secá-las
totalmente. No caso de lâminas de
tosa, realizar uma lubrificação após
a secagem. Não necessita enxágue,
pois o produto não é corrosivo.
Quando o produto for utilizado
para inativação de cistos de
Giardia spp. também pode ser
realizada a seguinte diluição: 1 mL
do produto para 700 mL de água,

ou seja, 10 mL em 7 litros de água.
Precauções:
Obedecer ao modo de uso e
diluições preconizadas. Evitar o
contato do produto com a pele e
com os olhos, pois poderá causar
irritação no local. Se isto ocorrer,
lavar com água abundante por 15
minutos. Se a irritação persistir,
procure auxilio médico, levando a
embalagem do produto.
Não misturar com outros produtos.
Não ingerir. Em caso de ingestão
acidental, não provocar vômito.
Procure auxilio médico imediato,
levando a embalagem do produto.
Não aplicar sobre pessoas,
alimentos e animais.
Utilizar EPI adequado (óculos, luvas,
máscara e vestuário de proteção,
como botas e avental de PVC)
durante a manipulação e aplicação
do produto.
Produto tóxico para peixes, não
jogar em rios, lagos e outros cursos
d’água.
Não utilizar o medicamento com
data de validade vencida.
Não reutilizar embalagens vazias.
Contraindicações e limitações de
uso:
Não utilizar o produto puro, pois em
contato com a pele e mucosas do
homem e animais pode causar
irritações.
Não usar junto com sabões e
detergentes, pois os mesmos
diminuem a atividade do
desinfetante.
Reações adversas:
O produto é seguro para aplicação
no ambiente, conforme indicações
e modo de usar preconizados.
Entretanto relatos de literatura
apontam a ocorrência de reações

adversas, quando em contato
direto com o homem.
Há possibilidade de reações
alérgicas em indivíduos
hipersensíveis aos componentes do
produto. Em concentrações mais
elevadas, leves a graves
queimaduras cáusticas podem
ocorrer nos lábios, língua, boca,
faringe, hipofaringe, esôfago e
estômago.
Conservar o produto na
embalagem original, em local seco
e fresco, em temperatura entre 15ºC
e 30ºC, ao abrigo da luz solar direta
e fora do alcance de crianças e
animais domésticos. Após aberto, o
produto deverá ser utilizado em até
06 meses. Após a diluição de 1:500,
utilizar o produto em até 24 horas.
Após a diluição 1:700, utilizar o
produto imediatamente.
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