
Barrage®

Carrapaticida, mosquicida e inseticida piretróide.

USO VETERINÁRIO

Barrage® é um concentrado emulsionável contendo 150 gramas de alfa-
ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)-ciclopropano carboxilato 
(Cipermetrina) por litro. Barrage® é facilmente emulsionável em água. 
Deve ser usado em banheiros de imersão ou em pulverização, podendo ser  
aplicado em pulverizadores manuais ou motorizados. É ativo contra todos os 
tipos de carrapatos em suas formas jovens ou adultas, inclusive às linhagens 
resistentes à carrapaticidas de outros grupos químicos. Baixa toxicidade.
Barrage® é muito eficaz contra a “mosca-do-chifre“ (Haematobia irritans).
Apresenta boa estabilidade e permanece ativo por longo período de tempo.
Poder residual de 8 a 14 dias.

Instruções de Uso:
Em banheiro de imersão:
Carga: Utilizar 1 litro de Barrage® para 1000 litros de água (1 : 1000).
Recarga: Utilizar 1,5 litros de Barrage® para 1000 litros de água (1,5 : 1000).
Casos de infestações severas por carrapatos, usar 1 litro de Barrage® para 
cada 600 litros de água (1:600).

Para o preparo da calda do banho de imersão, é importante fazer uma pré-
mistura em um balde adicionando a quantidade necessária de Barrage® 
ao dobro deste volume em água, agitando até a formação de uma emulsão 
homogênea. Despeja-se então esta mistura no banheiro e completa-se o vo- 
lume, agitando-se vigorosamente a calda para uma perfeita homogeneização. 
Sempre que o banheiro ficar um tempo sem uso, agitar novamente.

Em pulverização: Diluir 20 mL de Barrage® em 20 litros de água a serem 
utilizados, misturando bem. Banhar toda a superfície do animal, especialmente 
as regiões mais sujeitas às infestações por moscas ou carrapatos, tais como: 
orelhas, barbela, entre membros, virilhas e inserção da cauda. Usar sempre 
pulverizadores com boa pressão e digirir o jato no sentido contrário aos pêlos.
Recomenda-se o consumo de 5 litros de produto diluído no banho de cada 
bovino adulto. 
Intervalos entre os banhos: Os tratamentos podem ser repetidos a cada 
4 ou 5 semanas.
Precauções no Manuseio: • Evitar a contaminação de alimentos e material 
de ordenha. • Evitar contato com a pele do operador,  especialmente  antes
de diluir o produto. • Evitar fumar quando estiver pulverizando ou junto ao 
banheiro. • Não usar a embalagem vazia. • Não guardar ou aplicar junto de 
alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos. • Evitar 
pulverização contra o operador. • Lavar as mãos e a pele exposta antes de 
comer, beber ou fumar e após o trabalho. • Produto tóxico para peixes. • Não 
contaminar cursos d’água. • Não jogar resíduos  de banheiros  carrapaticidas 
em rios e lagos.• Procurar queimar ou enterrar as embalagens vazias.

Barrage® deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura 
ambiente (15oC a 30oC) e protegido da luz solar.
Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Primeiros Socorros (Tratamento de Contaminação Acidental): Remover 
imediatamente as roupas contaminadas  e lavar as partes atingidas do corpo 
com água e sabão. Se o produto atingir os olhos, lavar-se imediatamente com 
água durante 15 minutos e chamar o médico.

Antídoto (Informação para Médicos): 
Não há antídoto específico. Tratar sintomaticamente.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA PARA USO MÉDICO: 0800 014 8110


