
Medicamentos contendo Piretróides para Espécies Pecuárias

NOME SUBSTÂNCIAS
 ACTIVAS 

INDICAÇÕES ESPÉCIES INTERVALO DE SEGURANÇA FORMA 
FARMACÊUTICA

APRESENTAÇÃO Nº DA AIM TITULAR 
AIM

Arpon 10%, solução 
para aplicação tópica 
em bovinos e equinos

Cipermetrina 10 g O medicamento veterinário é um 
ectoparasiticida activo contra:
- Bovinos e equinos: Moscas 
(Haematobia irritans, Musca 
automnalis, Hydrotaea irritans)
- Bovinos: Piolhos (Lignonatus spp, 
Haemotopinus spp)

Bovinos e 
equinos

Bovinos – carne e vísceras: 2 dias
- leite: 7 dias
Não administrar a equinos 
destinados ao consumo humano

Solução para 
aplicação tópica

O medicamento veterinário 
apresenta-se em caixas de 
cartão com embalagens de 
100 ml, 12 x 100 ml, 250 ml, 
1 l.
O medicamento veterinário 
apresenta-se em embalagens 
de 5 l.
Embalagem de plástico 
coextrusionado com 
multicapa de cor branca, 
fechado com uma cápsula 
plástica de cor amarela e 
tampa dosificadora.

401/01/11NFV
PT

UNIVETE, S. 
A.

BAYOFLY - POUR-ON CIFLUTRINA 1% 
p/p

CONTRA INFESTAÇÕES POR MOSCAS 
E TABANÍDEOS EM GADO BOVINO 
MANTIDO EM PASTAGENS, 
INCLUINDO VACAS LEITEIRAS EM 
PRODUÇÃO

BOVINOS ZERO DIAS SOLUÇÃO A 1% 
PARA APLICAÇÃO 
POUR-ON

EMBALAGENS DE 250ml E 
500ml

51314 BAYER 
PORTUGAL, 
SA

BUTOX 7,5 Pour On, 
solução para unção 
contínua para Bovinos 
e Ovinos

Deltametrina 
7,50mg

Para controlo de Moscas 
(Haematobia irritans, Hippobosca 
equina, Musca domestica) em 
bovinos, Piolhos em bovinos e ovinos 
(Linognatus vituli, L. ovillus e 
Haematopinus eurystenus), incluindo 
os malófagos (Damalinia ovis e D. 
bovis) e Carraças em bovinos 
(Dermacentor marginatus, 
Haemaphysalis punctata, 
Rhipicephalus bursa e R. sanguineus). 
Uma única aplicação assegura uma 
proteção eficaz nos animais durante 
2 meses contra moscas e piolhos, 
incluindo os malófagos, e durante 2 a 
5 semanas contra carraças em 
bovinos.

Bovinos e 
Ovinos

Bovinos:
Dose: até 30 ml/animal (controlo 
de mosca e piolhos incluindo os 
malófagos)
Carne e vísceras: 18 dias
Leite: Zero dias
Dose: 75 ml/animal (controlo da 
carraça)
Carne e vísceras: 18 dias
Leite: 12 horas
Ovinos:
Carne e vísceras: 2 dias
Leite: 12 horas

Solução para 
unção continua

Frasco em polietileno de 250 
ml e 1 litro e frasco de 2,5 
litros. O aplicador encontra-
se no interior do frasco de 
250 ml e 1 litro e fixo ao 
frasco de 2,5 litros.  

É possível que não sejam 
comercializadas todas as 
apresentações.

452/01/12NFV
PT

MSD 
Animal 
Health Lda.
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CIPER-PULVIZOO 
100MG/ML SOLUÇÃO 
TÓPICA PARA 
BOVINOS, CAPRINOS, 
OVINOS E EQUINOS

Cipermetrina 
(40:60) 100 mg

O medicamento veterinário é um 
ectoparasiticida activo contra:
- Bovinos e equinos: Moscas 
(Haematobia irritans, Musca 
automnalis, Hydrotaea irritans e 
Musca
domestica)
- Bovinos: Piolhos (Lignonatus spp, 
Haemotopinus spp)
- Ovinos: Sarna (Psoroptes ovis e 
Sarcoptes scabiei) e piolhos 
(Damalinia ovis).
- Caprinos: moscas (Haematobia 
irritans, Musca automnalis, 
Hydrotaea irritans), piolhos 
(Lignonatus
spp, Haemotopinus spp) e Carraças 
(Hyalomma a. anatolicum; 
Rhipicephalus sanguineus).

Bovinos, 
Caprinos, 
Ovinos e 
Equinos.

Bovinos: carne e vísceras: 2 dias
Ovinos: carne e vísceras: 8 dias
Caprinos: carne e vísceras: 10 
dias
Bovinos, ovinos e caprinos: leite: 
7 dias
Não administrar a equinos 
destinados ao consumo humano

Solução Tópica Embalagem de polietileno de 
alta densidade de 250 ml de 
capacidade, opaca em 
coextrusão.
Embalagem de polietileno de 
alta densidade de 1000 ml de 
capacidade, opaca em 
coextrusão.
Embalagem de polietileno de 
alta densidade 100 ml, opaca 
em coextrusão.
Tampa de polietileno de cor 
vermelha de alta densidade 
com disco soldável.

539/01/12NFV
PT

CALIER 
PORTUGAL, 
S.A

Coopertix 2% Pour-
On, solução para 
unção contínua em 
bovinos

Cialotrina				2,0
0%

Ectoparasiticida para o controlo de 
piolhos (Damalinia bovis, Linognathus 
vituli, Haematopinus eurysternus e 
Solenopotes capillatus) e moscas 
(Haematobia irritans, Haematobia 
stimulans, Haematobosca stimulans, 
Musca autumnalis, Hydrotaea 
irritans, Hydrotaea albipuncta, 
Haematopota pluvialis, Haematopota 
italica, Morellia simplex e Stomoxys 
calcitrans) em bovinos.

Bovinos. Bovinos
Carne e vísceras: 14 dias
Leite: 3 dias

Solução para 
unção contínua

Frasco de plástico 
(especificar o material da 
embalagem) doseador de 
1000 ml.

471/01/12NFV
PT

Laboratório
s Pfizer, Lda.
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Deltanil 10 mg/ml 
Solução Para Unção 
Contínua para 
bovinos e ovinos

Deltametrina 10 
mg

Aplicação tópica para o tratamento e 
prevenção das infestações por 
piolhos e moscas em bovinos,
carraças, piolhos e miíases em 
ovinos, piolhos e carraças em 
borregos.
Bovinos: Tratamento e prevenção 
das infestações por piolhos 
mastigadores e sugadores incluindo
Bovicola bovis, Solenopotes 
capillatus, Linognathus vituli e 
Haematopinus eurysternus. Como 
auxílio
no tratamento e prevenção das 
infestações por moscas picadoras e 
por dípteros hematófagos incluindo
Haematobia irritans, Stomoxys 
calcitrans, espécies de Musca e 
Hydrotaea irritans.
Ovinos: Tratamento e prevenção das 
infestações por carraças Ixodes 
ricinus e por piolhos
(Linognathus ovillus, Bovicola ovis), 
dípteros (Melophagus ovinus) e 
miíases (geralmente Lucilia spp).
Borregos: Controlo das infestações 
por carraças Ixodes ricinus e piolhos 
Bovicola ovis.

Bovinos e 
ovinos.

Bovinos:
Carne e vísceras: 17 dias
Leite: zero horas
Ovinos: Carne e vísceras: 35 dias
Leite. zero horas

Solução para 
Unção Contínua

Frasco branco de polietileno 
de alta densidade de 500 ml 
e 1 litro com selo de alumínio 
amovível,
tampa HDPE e um dispositivo 
doseador PP equipado com 
uma câmara medidora para 
doses de 2,5ml,
5ml e 10ml, numa caixa de 
cartão.
Frasco branco de polietileno 
de alta densidade de 2,5 
litros, com selo de alumínio 
amovível, tampa PP
e tampa de acoplamento PP 
ventilada.
Bolsas flexíveis (Flexibag) de 
camadas múltiplas 
PET/alumínio/PA/PE de 2,5 
litros ou de 4,5 litros,
com tampa PP com 
acoplamento específico POM 
“E-lock”, em caixa de cartão.
É possível que não sejam 
comercializadas todas as 
apresentações.

736/01/13DFV
PT

VIRBAC

Ectofly 12,5 mg/ml 
Solução para unção 
cutânea para ovinos

Cipermetrina 
Elevada: Cis 
(80:20) 12,5 mg

No tratamento e controlo das 
moscas além do tratamento de 
carraças e piolhos
mordedores em ovinos. Na 
prevenção e tratamento de 
infestações por miíases em
ovinos.

Ovinos Carne e vísceras: 8 dias. Leite: 
Não deve ser administrado a 
animais produtores de leite para 
consumo
humano, nem a ovelhas leiteiras 
nas 2 semanas que antecedem o 
parto.

Solução para 
unção contínua

Embalagens de fundo plano 
em polietileno de alta 
densidade branco com fecho
em polipropileno e 
enchimento selado a quente 
por indução, em tamanhos de
embalagem de 1 litro, 2,5 
litros e 5 litros.
É possível que não sejam 
comercializadas todas as 
apresentações.

473/01/12RFVP
T

Cross 
Vetpharm 
Group Ltd.
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Insecinor 10 mg/ml 
Solução para Unção 
Punctiforme para 
bovinos e ovinos

Deltametrina 10 
mg

Para o tratamento e prevenção de 
infestações causadas por piolhos e 
moscas em bovinos; carraças
piolhos, melófagos e miíases 
cutâneas estabelecidas em ovinos, e 
piolhos e carraças em borregos.
Em bovinos: Para o tratamento e 
prevenção de infestações causadas 
por piolhos mordedores e
sugadores, incluindo Bovicola bovis, 
Solenopotes capillatus, Linognathus 
vituli e Haematopinus
eurysternus em bovinos de carne e 
bovinos de leite. Também como 
auxiliar no tratamento e prevenção
de infestações de moscas picadoras e 
moscas de um modo geral, incluindo 
Haematobia irritans,
Stomoxys calcitrans, espécies Musca 
e Hydrotaea irritans.
Em ovinos: Para o tratamento e 
prevenção de infestações causadas 
por carraças Ixodes ricinus e por
piolhos (Linognathus ovillus, Bovicola 
ovis), melófagos (Melophagus 
ovinus) e miíases cutâneas
estabelecidas (geralmente Lucilia 
spp).
Em borregos: Para o tratamento e 
prevenção de infestações causadas 
por carraças Ixodes ricinus e por
piolhos Bovicola ovis.

Bovinos e 
ovinos.

Bovinos:
Carne e vísceras: 17 dias  Leite: 
zero horas
Ovinos:
Carne e vísceras: 35 dias
Leite: Não é autorizada a 
administração a ovelhas 
produtoras de leite destinado ao 
consumo humano.

Solução para 
Unção Contínua.

Frasco de 250 e 500 ml de 
polietileno de alta densidade 
com câmara interna 
graduada de calibração, e
tampa de rosca branca de 
polipropileno.
Mochila de 1 litro e 2,5 litros, 
branca, de polietileno de alta 
densidade, para utilização 
com um
dispositivo de dosagem 
adequado, e com uma tampa 
de rosca branca de 
polipropileno.
É possível que não sejam 
comercializadas todas as 
apresentações.

819/01/14DFV
PT

Norbrook 
Laboratories
 Ltd,
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PERMUTANOL 10% 
Solução emulsão 
cutânea para bovinos, 
equinos, ovinos e 
caprinos

Cipermetrina 10g O medicamento veterinário é um 
ectoparasiticida activo contra:
Bovinos e equinos: moscas 
(Haematobia irritans, Musca 
automnalis, Hudrotaea irritans), 
carraças ,
ácaros da sarna (Dermayssus 
galinae), piolhos (Lignonatus spp, 
Haeatopinus spp)
Ovinos e caprinos – ácaros da sarna 
(Dermayssus galinae), piolhos 
(Lignonatus spp, Haeatopinus
spp)

Bovinos, 
equinos, 
ovinos e 
caprinos

Bovinos: carne e vísceras: 2 dias
Ovinos: carne e vísceras: 8 dias
Caprinos: carne e vísceras: 10 
dias
Bovinos, ovinos e caprinos: leite: 
7 dias
Não administrar a equinos 
destinados ao consumo humano

Solução 
emulsionável

Embalagem de 100 ml, opaca 
em coextrusão (poliamida + 
HDP).
Embalagem de 250 ml, opaca 
em coextrusão (poliamida + 
HDP) de 60 g.
Embalagem de 1000 ml, 
opaco em coextrusão 
(poliamida + HDP) com peso 
de 100g.
Cápsula de alumínio 
anodizada com disco de 
porex interior e esmalte 
branco exterior.

522/01/12NFV
PT

Vet 
Permutador
a
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Spotinor 10 mg/ml 
Solução para Unção 
Punctiforme para 
bovinos e ovinos

Deltametrina 10 
mg

Para o tratamento e prevenção de 
infestações causadas por piolhos e 
moscas em bovinos; carraças
piolhos, melófagos e miíases 
cutâneas estabelecidas em ovinos, e 
piolhos e carraças em borregos.
Em bovinos: Para o tratamento e 
prevenção de infestações causadas 
por piolhos mordedores e
sugadores, incluindo Bovicola bovis, 
Solenopotes capillatus, Linognathus 
vituli e Haematopinus
eurysternus em bovinos de carne e 
bovinos de leite. Também como 
auxiliar no tratamento e prevenção
de infestações de moscas picadoras e 
moscas de um modo geral, incluindo 
Haematobia irritans,
Stomoxys calcitrans, espécies Musca 
e Hydrotaea irritans.
Em ovinos: Para o tratamento e 
prevenção de infestações causadas 
por carraças Ixodes ricinus e por
piolhos (Linognathus ovillus, Bovicola 
ovis), melófagos (Melophagus 
ovinus) e miíases cutâneas
estabelecidas (geralmente Lucilia 
spp).
Em borregos: Para o tratamento e 
prevenção de infestações causadas 
por carraças Ixodes ricinus e por
piolhos Bovicola ovis.

Bovinos e 
ovinos.

Bovinos:
Carne e vísceras: 17 dias Leite: 
zero horas
Ovinos:
Carne e vísceras: 35 dias
Leite: Não é autorizada a 
administração a ovelhas 
produtoras de leite destinado ao 
consumo humano.

Solução para 
unção Contínua.

Frasco de 250 e 500 ml de 
polietileno de alta densidade 
com câmara interna 
graduada de calibração, e
tampa de rosca branca de 
polipropileno.
Mochila de 1 litro e 2,5 litros, 
branca, de polietileno de alta 
densidade, para utilização 
com um
dispositivo de dosagem 
adequado, e com uma tampa 
de rosca branca de 
polipropileno.
É possível que não sejam 
comercializadas todas as 
apresentações.

818/01/14DFV
PT

Norbrook 
Laboratories
 Ltd,
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