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PODEROSO  
 

USO VETERINÁRIO 
INDICAÇÃO DE USO: 

Cães e Gatos (adultos e filhotes): tratamento e controle de infestações por pulgas e carrapatos em cães e gatos, a 

partir de 15 dias de vida. Auxilia no controle de sarna sarcóptica em cães (tratamentos mensais consecutivos são 

recomendados para o controle de ácaros). Para o tratamento e o controle de dermatite alérgica por picada de pulga 

(DAPP), recomendamos fazer aplicações mensais nos animais alérgicos (DAPP) e em outros cães e gatos que com 

eles convivem. Poderoso da kelldrin mata as pulgas rapidamente após o contato. Controla rapidamente as infestações 

provocadas por todas as fases de desenvolvimento dos carrapatos dos gêneros de Rhipicephalus, Dermacentor, 

Amblyomma, (vetor da febre a maculosa), Haemaphysalis e Ixodes, principal vetor da doença de Lyme Humana e 

Canina. 

Para o tratamento e controle abrangente de infestações de pulgas e carrapatos, ele combina com sucesso o efeito de 

um adulticida e um regulador do crescimento de pulgas. É eficaz contra pulgas adultas por um período e inibe o 

desenvolvimento de ovos e larvas férteis. Ele oferece efeito contra carrapatos, tendo ação adicional contra piolhos.  

Aplicação em ambientes: É um inseticida indicado para o controle de cupins, formigas, baratas, escorpiões, pulgas, 

larvas de pulgas, piolhos e carrapatos em ambientes.  
 

COMPOSIÇÃO: 

Cada 100 mL Contém: 

Fipronil....................................................................................................................................................................2,5 g 

Piriproxifen..............................................................................................................................................................2,5 g 

Veículo........................................................................................................................................................ q.s.p 100 mL 
 

POSOLOGIA E MODO DE USAR: 

Diluição para cães e gatos: Diluir 30 mL do Poderoso da Kelldrin em 10 litros de água ou diluição desde que seja 

na mesma proporção, homogeneizar a mistura para que o tratamento seja eficaz, deve -se umedecer completamente 

toda a pele e pelos dos animais. Para uma melhor distribuição do produto, pulverizar no sentido contrário ao do 

crescimento dos pelos. Durante a aplicação, massagear os pelos para que o produto atinja a pele. Use luvas para 

facilitar essa tarefa, o produto deve ser aplicado em todo o corpo do animal. Não esquecer da barriga, patas e cauda, 

para aplicar na região da cabeça, borrifar o produto nas luvas e esfregar suavemente na face do animal, evitando a 

região dos olhos, deixar o produto secar naturalmente. Não usar toalhas para secar o animal. O produto se distribui 

sobre a pele e pelos, mantendo sua ação contra pulgas e carrapatos por várias semanas após o tratamento.  

Diluição para ambientes: Diluir 30 mL de Poderoso em 6 litros de água ou diluição desde que esteja na mesma 

proporção, homogeneizar a mistura, aplicar o produto na superfície a ser tratada. Aplicar o produto a cada 6 meses 

ou quando houver nova infestação de pragas. 

Dosagem:100 mL/m2 

Informações complementares: O produto não é repelente, matando rapidamente cupins, formigas, baratas, 

escorpiões, pulgas, larvas de pulgas, piolhos e carrapatos oriundos do meio ambiente que entrarem em contato com 

os animais. 

Atenção: Após a aplicação em cães e gatos, deve ser colocado o colar elisabetano, sendo retirado no mínimo 3 horas 

após a aplicação, para evitar intoxicação. 
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CONTRA INDICAÇÃO: 

Pulverizar os animais em local bem ventilado, evitar pulverizar nos olhos dos animais, usar luvas, especialmente 

durante o tratamento de grupos de animais. Lavar as mãos após o uso. Não fumar, beber ou comer durante a 

aplicação. Aplicar 2 a 4 jatos de spray do produto diluído para cada quilo de peso do animal. 

PRECAUÇÕES: 
 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não guarde ou aplique junto de 

alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos. Não coma, não beba e não fume durante o 

manuseio do produto, não desentupa orifícios com a boca. Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas, não 

aplique o produto contra o vento, não contamine coleções de água de qualquer natureza. Descartar as embalagens 

vazias e restos do produto, bem como limpe os recipientes usados de forma segura. Evitando a contaminação do 

meio ambiente. Não use a embalagem vazia. 
 

PARTIDA E VALIDADE:  
 

Partida/Fabricação: Verificar embalagem 

Validade: 24 meses 
 

APRESENTAÇÕES: 

30 mL – Caixa padrão c/ 2 Display x 36 Frascos 

300 mL – Caixa padrão c/ 12 Frascos  

1 L – Caixa padrão c/ 06 Frascos  
 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: 
 

Aspecto: Líquido 

Cor: Branco 

Odor: Característico  
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS: 
 

pH: 6,0 a 8,0 

Densidade (g/mL): 0,80 a 1,2 g/mL 
 

PRODUTO NOTIFICADO/RESGISTRADO MAPA: 
 

Produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Sob Nº: 4.463 de 1993 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICA: FARMACÊUTICA  
 

Lorrayne dos Anjos Costa 

CRF-GO nº 12.917 
 

GARANTIA:  

A qualidade dos produtos da KELLDRIN é incondicionalmente garantida para a satisfação dos seus clientes. Nossos 

representantes estão aptos a lhe fornecer todas as informações e assistência técnica. 


