
AGRISEPT® MC TABS 

 

Comprimidos efervescentes para higienização no processo de ordenha e auxiliar no controle da 
mastite. 

Resumo Da Bula 

Comprimidos efervescentes para higienização no processo de ordenha e auxiliar no controle da 
mastite. 

Fórmula 

Cada comprimido de 5 g contém: 
Dicloroisocianurato de sódio anidro……………………..2,5 g 
Excipiente q.s.p…………………………………………………………5,0 g 

Indicação: 

AGRISEPT® MC TABS é indicado 

• Uso como preventivo e auxiliar, no controle das mastites infecciosas em vacas leiteiras, 
sendo ativo contra os principais agentes infecciosos, tais como: Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Pseudomonas spp., Escherichia 
coli, Listeria spp. e Salmonella spp. 

• Uso como preventivo e terapêutico na cura das infecções cutâneas nos tetos e no úbere, 
causadas por Staphylococcus spp.,Streptococcus spp e Corynebacterium spp. 

Posologia a Modo de usar: 

AGRISEPT® MC TABS é indicado para o uso tópico, na lavagem do úbere e/ou tetos, após 
diluição em água. 



 
Cuidados: 

Usar de preferência solução recém-preparada, não armazenando solução pronta por mais de 7 
dias. 

Precauções de uso: 

• Agrisept MC Tabs destina-se exclusivamente para uso animal. 
• A solução de Agrisept MC Tabs pode descolorir tecidos. 
• O uso do produto como indicado não apresenta nenhum perigo ao operador. 
• Em caso de contato com os olhos, lavar com bastente água limpa, se necessário, consultar 

um Médico 
• Em caso de ingestão acidental, poderá ocorrer dor estomacal a qual poderá ser sanada 

tomando-se leite, porém, se necessário, consultar um Médico. 
• Descartar as embalagens vazias por segurança. Este produto é biodegradável. 
• Usar soluções recém-preparadas. Não armazenar soluções já prontas por mais de 7 dias. 

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 o consumo de leite de bovinos tratados. 
Conservar no envelope fechado, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta. 
Mantenha este ou qualquer outro medicamento fora do alcance de crianças e animais 
domésticos. 
Venda sob prescrição e aplicação sob orientação de Médico Veterinário. 

Apresentação: 

Cartucho contendo 10 cartelas com 10 comprimidos de 5 g cada e potes contendo 100 
comprimidos de 5 g cada. 

 


