
INDICAÇÕES:
TANITOP IGR é um inseticida larvicida à base de 
Coumafós e Propoxur associado a um Regulador de 
Crescimento de Insetos (IGR), Diflubenzuron, para o 
tratamento curativo e profilático de bicheiras (miíases 
cutâneas) causadas por larvas da Mosca Cochliomyia 
hominivorax em: ferimentos, cortes, castração, descorna, 
marcação, feridas após tosquia e no tratamento do umbigo 
dos recém-nascidos nas seguintes espécies: bovinos, 
suínos, ovinos, caprinos e equinos.
TANITOP IGR atua adicionalmente no controle de 
carrapatos Amblyoma cajenense  do pavilhão auricular de 
equinos.
,

POSOLOGIA: Uso externo.
Miíases: Polvilhar o produto até cobrir totalmente o 
ferimento com auxílio da embalagem polvilhadora. 
TANITOP IGR pode ser aplicado em forma de pomada, 
bastando misturar o pó com um pouco de água ou óleo.
Carrapatos: Polvilhar o produto no pavilhão auricular dos 
equinos infestados.

PRECAUÇÕES:
Ÿ Antes de usar o produto, leia com atenção as precauções e 

indicações neste rótulo.
Ÿ Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Ÿ Não aplicar contra o vento.
Ÿ Proteger a pele e os olhos, durante o manuseio e aplicação 

do produto.
Ÿ Utilizar equipamentos individuais de proteção tais como: 

luvas, botas, avental, macacão, óculos, máscara e outros, 
durante a aplicação do produto.

Ÿ Descartar as embalagens vazias, bem como limpar os 
equipamentos ou recipientes usados de forma segura e 
evitando a contaminação do meio ambiente.

Ÿ Não guardar ou aplicar TANITOP IGR junto com 
alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e 
utensílios domésticos.

Ÿ Não uti l izar TANITOP IGR  associado a outros 
organofosforados.

Ÿ Não tratar animais debilitados, exaustos e sedentos.
Ÿ Produto tóxico para peixes, pássaros e abelhas.
Ÿ Após a utilização do produto, remover as roupas protetoras 

e tomar banho.
Ÿ Não dar de beber substâncias gordurosas ou leite em 

casos de acidente.
Ÿ Em caso de acidente procurar imediatamente assistência 

médica.

SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO HUMANA:
Náusea, salivação excessiva, lacrimejamento, visão turva e 
constrição da pupila (miose). Outros sintomas de 
envenenamento sistêmico incluem vômito, dor abdominal, 
vertigem e calafrios. Se ocorrer algum desses sinais de 
intoxicação, procurar imediatamente um médico levando 
consigo a embalagem do produto.

TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA:
GRUPOS QUÍMICOS/INGREDIENTES
Ativos: Organofosforado (coumafós) e carbamato 
(propoxur); Ação Tóxica: Inibidores da colinesterase. 
Antídoto/Tratamento: Sulfato de atropina, tratamento 
sintomático e descontaminação.

LIMITAÇÕES DE USO:
Não usar TANITOP IGR em outras espécies de animais 
diferentes das indicadas no rótulo. 

CUIDADOS NA CONSERVAÇÃO:
Ÿ Após o uso de TANITOP IGR, a embalagem deve ser 

inteiramente fechada.
Ÿ Conservar o produto em sua embalagem original, em 

local arejado, ao abrigo da luz e calor, em temperatura 
ambiente variando de 15 a 30ºC, fora do alcance de 
crianças e animais domésticos.

GRUPO QUÍMICO DOS COMPONENTES ATIVOS: 
Organofosforado, carbamatos e benzoilfeniluréia.
Venda sob prescrição do médico veterinário.

APRESENTAÇÕES:
Estojo polvilhador plástico contendo 200g do produto e 
fibralatas com 2kg.

PROPRIETÁRIO:
CLARION BIOCIÊNCIAS LTDA.
R.4, S/N, Qd. 07, Lt. 47-55, Polo Empresarial Goiás.
Aparecida de Goiânia/GO
CNPJ/MF 03.244.722/0004-22. 
adm@clarionbio.com.br | www.clarionbio.com.br
TELEFONE: (62) 3611-1600
FABRICANTE: 
PHARMALOGIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Av. Lucas Nogueira Garcez, 765, Jacareí/SP
CNPJ/MF 05.451.258/0001-28.
Resp. Técnico:
Gladstone Santos de Souza, PhD - CRMV/GO nº 1.863.
Licenciado no Ministério da Agricultura 
sob nº 8.496 em 18/03/2003.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES 
DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE 
CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO 
ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O 
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O 
CONSUMO.

BOVINOS, CAPRINOS, EQUINOS, OVINOS E SUÍNOS: 
ABATE: CARÊNCIA ZERO; LEITE: CARÊNCIA ZERO

ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE 
PERÍODO DE CARÊNCIA: 

FÓRMULA:
Cada 100g contém:
Propoxur.......................................................................2,00g
Coumafós.....................................................................3,00g
Diflubenzuron ...............................................................0,05g
Excipiente q.s.p........................................................100,00g
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