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Para o carrapato não evoluir, nós evoluímos!
Fiprotack. Tecnologia exclusiva Clarion Saúde Animal com dupla ação no controle do
carrapato. Fácil aplicação, ótimo rendimento e alta performance com baixa carência. 

O
Sua infestação no rebanho promove grandes prejuí-

zos econômicos, diretos e indiretos. Isso devido princi-
palmente a espoliação sanguínea e suas consequênci-
as; como anemia, irritação, predisposição a miíases 
(bicheiras), desvalorização do couro, perdas de peso, 
queda em produtividade de carne e leite e transmissão 
de doenças como a tristeza parasitária bovina. Além 
disso, temos também o alto custo com tratamentos 
excessivos e manejos estressantes sem sucesso, mão-
de-obra e altos períodos de carência de boa parte dos 
produtos no mercado.

carrapato é um dos principais problemas 
enfrentados pelos pecuaristas brasileiros, o 
nosso país, em sua maioria de clima tropi-
cal, oferece as condições favoráveis para a 

ocorrência do parasita durante todo ano na maioria 
das regiões.

Diante disso, Clarion Saúde Animal mais uma vez 
revoluciona e apresenta ao mercado uma inovação 
com tecnologia e alta performance, o carrapaticida 
pour-on Fiprotack; único do mercado com Tecnologia 
Nanotech®. Uma formulação inovadora que permite a 
associação de ativos, com efeitos sinérgicos e ação 
sistêmica, promovendo os benefícios esperados pelos 
pecuaristas com dupla ação no controle do carrapato, 
sem agredir a pele do animal,  com baixo período de 
carência (29 dias) e alta performance.

 

Sobre o Clarion Saúde Animal

O Clarion Saúde Animal é uma empresa brasileira 

fabricante de medicamentos veterinários e tem por 

objetivo pesquisar e desenvolver produtos inovadores 

com as mais avançadas tecnologias disponíveis no 

mercado mundial. O Clarion Saúde Animal possui um 

Centro Tecnológico de Pesquisas e Desenvolvimento 

próprio e direciona seus esforços em pesquisar soluções 

que agregam tanto para o agronegócio, quanto a saúde 

animal e humana; soluções que maximizam os índices 

produtivos da pecuária contribuindo com a produção de 

alimentos seguros para o consumo humano. O Clarion 

Saúde Animal é uma empresa com o permanente 

compromisso com a inovação.

Fiprotack possui alta performance mesmo em altos 
desafios, pois a tecnologia Nanotech permite maior 
concentração de Fipronil e Fluazuron com ótima bio-
disponibilidade e efeito dermocosmético (não agride 
a pele do animal), isso com rápida absorção, sem cau-
sar estresse na aplicação e baixo período de carência 
(29 dias).

Fiprotack é de fácil aplicação com ótimo rendimen-
to no manejo de tratamento. 1 Litro de Fiprotack trata 
83 animais de 300 Kg de peso vivo, com aplicação de 
1mL para cada 25Kg de peso vivo na linha dorsal do 
animal (Pour-on).

Fiprotack pour-on apresenta-se pronto para uso, 
sua formulação exclusiva de alta tecnologia (Nano-
tech) promove ação sinérgica e sistêmica dos ativos 
(Fipronil 5% e Fluazuron 12,5%) com os demais consti-
tuintes favorecendo o duplo mecanismo de ação; Efei-
to Adulticida que controla o carrapato presente no 
momento da aplicação e a Limpeza do Pasto, ação que 
inibe o desenvolvimento das formas jovens que irão 
subir no animal.

Com Fiprotack você evolui no controle do carrapato 
com tecnologia, alta performance e baixo período de 
carência. Um tratamento seguro para elevação da 
produtividade do rebanho.

Faça você também a escolha certa: Fiprotack, para 
o carrapato não evoluir, nós evoluímos! 


