
PREVINE MASTITE
Antisséptico, Desinfetante, Emoliente, Selador, Cicatrizante

ESPECTRO ANTIMICROBIANO:

Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Klebsiella, 

Salmonella, Coliformes e outros agentes causadores de mastite.

FÓRMULA: Cada 100 mL contém:

Digluconato de Clorexidina à 20% ......................................... 1 g

Cloreto de Cetrimônio  à 25%............................................. 0,5 g

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

PREVINE MASTITE é um antisséptico tópico, indicado na 

prevenção e controle da mastite, desinfecção e auxílio na 

cicatrização de ferimentos e umbigo de recém-nascidos e 

desinfecção e limpeza de estábulos, ordenhadeiras, 

equipamentos e instrumentos usados na agropecuária, quando 

diluido 1:10 do produto em água.

Pela sua ação emoliente e seladora, evita a rachadura dos tetos e a 

contaminação até a próxima ordenha. 

INDICAÇÕES:

MODO DE USAR:

Via de administração: Uso tópico.

- Na prevenção e controle da mastite:

Imergir os tetos previamente lavados em PREVINE MASTITE 

imediatamente após cada ordenha, utilizando o aplicador que 

acompanha o produto.  Para eficaz prevenção da mastite, efetuar 

este tratamento também no período seco, uma vez ao dia, 

d im inu indo  o  número  de  bac té r i a s  nos  t e t os .  

- Na desinfecção de ferimentos e umbigo de recém-nascidos:

Após a limpeza do ferimento, aplicar PREVINE MASTITE duas 

vezes ao dia, até completa cicatrização.

- Na desinfecção de estábulos, ordenhadeiras, equipamentos e 

instrumentos usados na agropecuária, diluir 1 litro de PREVINE 

MASTITE em 10 litros de água potável e pulverizar ou enxaguar os 

materiais a serem desinfectados.

PRECAUÇÕES:

-Produto para uso externo.

-Evitar o contato com os olhos e ouvidos.

-A mistura com soluções salinas pode causar sua precipitação e 

inativação.

Conservar em  local e fresco, com temperatura 
entre 15ºC e 30º, ao abrigo  da  luz solar e longe 
do alcance de crianças e animais domésticos.
domésticos.

CONSERVAÇÃO:

Responsável Técnico: 

SAC
0800 703 1346

sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br

APRESENTAÇÃO:
Frascos com 1L e 5L.

Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594

Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 4.749 em 03/08/94
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Fabricante:

ATENÇÃO: PERÍODO DE CARÊNCIA

BOVINOS:
ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA 
PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.

LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA 
PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
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