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INDICAÇÕES

AO
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1) Manter o seu rebanho sob controle e, quando
houver o sintoma comum entre os bubalinos de

"coluna

quebrada" sinal de parto próximo, separa-la do rebanho
e dar o produto na época recomendada;
2) Aplicar o produto pela manhã e deixar o ani
mal em área sombreada com á~ua;
3) Quando houver um caso que tenha passado de-

-

- nao tenha
sapercebido e o bezerro nasça sem que a mae
recebido o vermífugo, agir do seguinte modo:
a) Aplicar RIPERCOL ORAL aos 15 dias

de

idade;
b) Aplicar o produto sob forma

IN]ETAVEL

aos 6 meses com a finalidade de contro
lar outras parasitoses e;
c) Aplicar outra vez aos 12 meses.
4)

Para finalizar, os bezerros que foram trata

dos pelo método preconizado, deverão receber aos 6 me
ses o produto injetável com a finalidade de controlar
outras verminoses.

