MASOTEN

O Masoten é um ectoparasiticida indicado para ectoparasitas em
peixes.
Modo de usar:
O Masoten deve ser diluído em água. Prepare uma calda contendo
a dosagem a ser utilizada no tratamento de tanque escavado. A
quantidade total da calda deve ser aplicada de forma homogênea
em toda a extensão do tanque.
Dosagens:
Espécie

Parasitas Ativos

Dose

Pacu

Monogenéticos
Anacanthorus
penilabiatus
Argulus sp
Dolops carvalhoi
Thrichodina
pediculus
Thricodina
magna
Ichtyophthirius
multifilis
Pscinodinium
pululare
Monogenéticos
Anacanthorus
penilabiatus
Argulus sp
Dolops carvalhoi
Thrichodina
pediculus
Thricodina
magna
Ichtyophthirius
multifilis
Pscinodinium
pululare

1g/10.000L

Número
Aplicação
2

1g/10.000L

3

48 h

1g/10.000L

4

48 h

5g/10.000L

2

48 h

5g/10.000L

3

48 h

5g/10.000L

4

48 h

Tilápia

de Intervalo
Aplicação
48 h
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de

Para Pacu:
O fluxo de água deve ser mantido aberto de forma que os peixes permaneçam em contato
com o produto por apenas o período de 1 hora.
Para Tilápias:
O fluxo de água deve ser fechado de modo a permitir o contato dos peixes com o produto por
um período de 1 hora.
Período de carência:
O período de carência para o consumo de carne de animais tratados para o consumo humano
é de 22 dias para pacu e 40 dias para tilápias. Este estes resultados foram a partir de estudos
de zonas aquícolas com temperatura da água superior a 27°C.
Advertência:
Evitar o contato com os olhos, pele, boca e vestimenta.
Perigo: para uso veterinário apenas. O produto não deve ser utilizado em humanas e o uso em
desacordo com a bula pode representar riscos à saúde e à vida.
Precauções gerais:
Seguir adequadamente as dosagens, taxa de renovação da água. Do tanque escavado,
intervalos entre as doses e frequência de uso, respeitando o intervalo de 30 dias entre os ciclos
de tratamento. Não armazenar o produto diluído. Uma vez diluído o produto deverá ser
imediatamente utilizado. Não aplique ou guarde junto de alimentos, bebidas, medicamentos,
produtos de higiene e domésticos. Conservar a embalagem fechada em local seco e fresco
(entre 15 e 30°C) ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais
domésticos.
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