
CARRAPATOLL HOMEOPÁTICO
Uso Veterinário 

FÓRMULA:

INDICAÇÕES:

VANTAGENS:

MODO DE USAR:

APLICAÇÃO:

RECOMENDAÇÕES:

PRECAUÇÕES E CONSERVAÇÃO:

CONTRA-INDICAÇÕES E PERÍODO DE CARÊNCIA:

PRAZO DE VALIDADE:

APRESENTAÇÃO:

AÇÃO:

homeopatia contra carrapatos, bernes, bicheira e vermes

Complexo Homeopático
  

    

       20

    
       10

    

    

        

    
        10

10     11     12     1     2     3     4     5     6     7   8    910     11     12     1     2     3     4     5     6     7   8    9

DINÂMICA POPULACIONAL DO  CARRAPATO 
NO SUL DO BRASIL - GADO DE CORTE E LEITE

DINÂMICA POPULACIONAL DO CARRAPATO 
EM PROPRIEDADES COM DIAGNÓSTICO DE 

QUIMIORESISTÊNCIA

MESES - MESES -

CARR/ANIM CARR/ANIM

200

PERÍODO CRÍTICO DE INFESTAÇÃO DE LARVAS E TELEÓGINAS, E CONSEQUENTEMENTE
BAIXA EFICÁCIA DOS PRODUTOS CARRAPATICIDAS, PUOR-ON IMERSÃO, INJETÁVEIS E PÓ

PERÍODO CRÍTICO DE INFESTAÇÃO DE LARVAS E TELEÓGINAS, E CONSEQUENTEMENTE 
BAIXA EFICÁCIA DOS PRODUTOS CARRAPATICIDAS, PUOR-ON IMERSÃO, INJETÁVEIS E PÓ

ACIMA DE 20-30 TELEÓGINAS JÁ EXISTE PERDA PARA O 
PRODUTOR

ACIMA DE 20-30 TELEÓGINAS JÁ EXISTE PERDA PARA O 
PRODUTOR

120

60

80

30

120
150

250

180

100

20

 100

Dr. Cordoves e Anderson-2014
Enzivet Homeopatia Animal

Rhipicephalus (Boophilus) microplus..........10CH                  Timo bovino..............................................................6CH 
Amblyomma cajennense...................................9CH                  Nicotiana tabacum.................................................11CH
Cochliomyia hominivorax..................................9CH                  Chenopodium anthelminticum............................6CH
Dermatobia hominis ..........................................9CH                  Soro bovino hiper-resitente carrapato.............6CH 
Haematobia irritans...........................................9CH                   Piper nigrum............................................................11CH 
Stomoxys calcitrans...........................................9CH                   Chamomilla vulgaris..............................................6CH   
Haemonchus contortus......................................7CH                                   

O complexo homeopático CARRAPATOLL é indicado em vacas em lactação nos grupos de alta, média e baixa produção, vacas secas, 
novilhas, bezerros, fêmeas em programa de transplante de embriões e todo rebanho bovino de leite e corte. Contra carrapatos 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus, Amblyomma cajennense e parasitas, assim como nas propriedades produtoras de leite e 
carne sem resíduos ou produção orgânica. Em casos de resistência a carrapaticidas piretróides, amitraz, fipronil, fluazuron, 
diflubenzuron, organofosforados e lactonas macrocíclicas como: ivermectina , abamectina, doramectina e moxidectina 

Não é tóxico, não deixa resíduos no leite e carne, aumenta a força vital dos animais e resistência do rebanho, não afeta a palatabilidade 
do alimento, permite a diminuição do uso sistemático de carrapaticidas convencionais nos animais infestados e auxilia no ganho de peso
dos animais em um tempo mínimo de 4 meses e diminui o parasitismo gastro intestinal.

O complexo homeopatico CARRAPATOLL age no fortalecimento da pele dos animais infestados, aumentando a função vital do 
organismo e interferindo na reprodução e desenvolvimento dos carrapatos nos seus diferentes estágios (larvas, ninfas, neóginas, 
partenóginas e teleóginas). CARRAPATOLL incrementa a resistência e imunidade dos animais, tendo como resultado uma redução 

 

-Gado de leite e receptores de embrião: administrar na ração, suplemento protéico ou silagem 20g/animal/dia, sendo 10g pela 
manhã e 10g a tarde. Vacas em lactação continuarão sendo tratadas até o final. Vacas secas e novilhas, administrar de 10 a 

-Gado de corte em pastoreio ou confinamento: administrar 15g diárias no sal mineral, suplemento de farelo protéico ou sal comum
para cada animal tratado, ou misturar de 2 a 3 Kg de CARRAPATOLL para cada saco (25-30Kg) de sal mineral, suplemento 

Tanto em gado de corte quanto no de leite, aplicar as doses indicadas do produto, ofertando-o diretamente em cima do alimento, 
tanto nos boxes individuais como coletivos. Em propriedades  onde se utiliza pré-mixer, vagão forrageiro, betoneira, ou 
qualquer outro método de mistura, realizar uma pré mistura do produto em um dos ingredientes: sal mineral, farelo de soja, milho, 
suplementos, e sal comum, e em seguida misturar com o restante dos ingredientes de forma homogênea, ofertando nos 
coxos, segundo a quantidade de animais que irão consumir o produto (10-15g cab/dia). Sendo o tratamento contínuo, o animal que em 

 

Manter manejo das pastagens, rotação de culturas, alimentação equilibrada, com orientação técnica do médico veterinário e manter 
higiene ambiental. Os rebanhos com histórico de altas infestações de carrapatos ou com diagnóstico de multi-resistência, geralmente 
manterão o grau de infestações em todos os meses do ano, superior a 20 carrapatos por animal, o que obriga a realizar
tratamentos sistemáticos usando o produto CARRAPATOLL. Os animais mais parasitados são os responsáveis pela maior infestação na 
propriedade, e geralmente não atingem 25% do total do rebanho, devendo-se efetuar neses casos, tratamentos especiais de ataque 
adulticida para diminuir o alto grau de teleóginas.

Conservar em local seco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Manter a embalagem
fechada e longe de contaminantes.

Não gera carência para leite e carne, nem risco de intoxicação para animais ou humanos no consumo dos mesmos. Não gera metabólitos 
daninhos circulantes  no organismo do animal. 

Dois (02) anos após a data de fabricação, mantendo a embalagem bem fechada e protegida. 

Embalagem: Sachê de polietileno de 1Kg, sacos de polietileno de 10Kg e 20Kg. 

Cada 1000g de pó do complexo homeopático contém:

gradativa do ecto-endo parasitismo, mantendo os animais saudáveis e mais produtivos.

Assegure-se que a mistura final fique homogênea.

15g animal/dia preventivamente.

protéico ou sal comum para um consumo no cocho de 80 a 120g de sal mineral/animal/dia.

É importante considerar a dinâmica dos carrapatos segundo as regiões, e manter rigoroso tratamento no período de pico de 
infestação. (VER GRÁFICOS)

Veículo qsp.............................................................1000g
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1- Em um período mínimo de quatro meses de tratamento sistemático, se observa uma diminuição do 
número de carrapatos nos animais tratados;

2- Em um período mínimo de 4 meses de tratamento diário, e de acordo com as doses, será observado
um ganho de peso e um fortalecimento da pele do animal;

3- Também se observará diminuição do uso de carrapaticidas,  pour-on, aspersão, imersão, diflubenzuron 
em pó e injetáveis no rebanho;

4- Não há período de carência, nem gera intoxicação para animais, aplicador e nem para o ambiente;

5- Aumento da fertilidade do rebanho e diminuição dos casos de bicheira, berne e mosca dos chifres;

6- Controla o parasitismo gastro intestinal dos animais tratados;

QUAIS OS BENEFÍCIOS DO USO DE CARRAPATOLL?

um dia não consumir a dose indicada, nos seguintes dias irá ingerir de forma suficiente e eficaz.

5-15 mosca/ animal/ gado de leite
18 -25 mosca/ animal/ gado de corte

Mosca de estábulo

1 Por animal
Bicheira

5-10 Berne/ animal gado de leite e corte
Berne

100 -150 moscas/ animal gado leiteiro
200-250 moscas/animal gado de corte 
(vacas/novilhas)
300 -350 moscas/Toro

Mosca dos chifres

5- 10 teleóginas/animal gado leiteiro
20 -30 teleóginas/ animal gado de corte

Carrapatos

(Boophilus microplus)

(Haematobia irritans )

(Dermatobia hominis)

(Cochliomyia hominivorax)

(Stomoxys calcitrans)

LIMEAR DE ECTO-ENDO PARASITAS NO BRASIL

Teleóginas
Partenóginas

Neóginas
Neandro
Ninfas

Metaninfas
Metalarvas

Larvas
5-15%

Ovos
Neolarvas

Larvas
85-95 %

ESTRUTURA POPULACIONAL DOS CARRAPATOS EM
BOVINOS

Controle dos carrapatos no Brasil-IICA-2004 Dr. Cordoves e Anderson C.-2014
Enzivet Homeopatia Veterinária
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   Infestação leve           abaixo de 50 ovos
Infestação moderada         50 a 350 ovos
Infestação pesada              400 ou + ovos   

Parasita gastro
intestinal
(Haemonchus contortus; Cooperia sp;
Ostertágia sp)

Kenóginas

Controle dos carrapatos no Brasil-IICA-2004 Dr. Cordoves e Anderson C.-2014
Enzivet Homeopatia Veterinária

COMPLEXO  HOMEOPÁTICO
Complexo Homeopático é a tecnologia mais avançada dentro das
diferentes escolas de homeopatia veterinária. Foi desenvolvida para
elaborar formulações onde se associam diferentes ingredientes ativos
vegetais, minerais , biológicos e nosódios, os quais este último podem ter como 
base células, tecidos, exsudados inflamatórios, líquidos patológicos, 
agentes micro-biológicos, parasitários e fragmentos de lesões patológicas 
de animais, sendo todos incorporados ao veículo orgânico natural. Além 
disso, os ingredientes ativos devem ter uma potência de até 12CH, respeitando
assim o número de Avogadro na formulação do complexo homeopático. Nossos 
produtos respeitam os princípios de Hahnemann, baseando-se nos avanços 
tecnológicos da ciência atual para fortalecer a homeopatia veterinária.

Para obtermos produtos com excelentes resultados e eficácia no campo, conta-
mos com um rigoroso processo de controle de qualidade de acordo 
com as Boas Práticas de Fabricação, o que nos da a segurança que
todos os ingredientes utilizados seguem os padrões de qualidade
exigidos pela Enzivet e as farmacopéias homeopáticas brasileira e

Através dos Complexos Homeopáticos desenvolvidos pela Enzivet, a
empresa busca promover nos animais o estabelecimento da força vital, 
e o aumento da renda e produtividade, aliada a sustentabilidade 
do pequeno, médio e grande produtor. 

internacional, sendo este um de nossos grandes diferenciais quando
comparados com o restante das empresas do ramo.

Rua João Rodolfo Ost, 214 - Distrito Industrial 1   
Alto Feliz – Rio Grande do Sul - Brasil - CEP-95773-000

Telefone: +55(51) 3445-1020 / 3445-1056
E-mail: enzivet@enzivet.com.br

www.enzivet.com.br
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