
Indicações:
Power Ultra é indicado para a prevenção e tratamento das infestações de diversos 
ectoparasitas, colaborando na prevenção de doenças e zoonoses que os mesmos 
transmitem. Isto se deve ao fato de que além da ação parasiticida, larvicida e adulticida, 
apresenta ação repelente contra insetos e ácaros, evitando que os parasitas se alimentem do 
animal hospedeiro, o que é particularmente importante quando se trata de parasitas 
hematófagos.
Possui ação adulticida e larvicida sobre Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis e ação 
carrapaticida (larvicida e adulticida) e carrapatífuga sobre Rhipicephalus sanguíneus. Possui 
ação piolhicida (larvicida e adulticida) sobre Trichodectes canis e acaricida sobre Otodectes 
cynotis. 
Repelente da mosca da ponta da orelha (Stomoxys calcitrans); mosca doméstica (Musca 
domestica) e mosquitos (Culex spp.; Phlebotomidae).
O butóxido de piperonilo atua como sinergizante da permetrina, de modo a intensificar a 
suscetibilidade de insetos e ácaros à ação da mesma.

Dosagem e administração:
O produto destina-se ao uso externo. Aplicar todo o conteúdo da pipeta no pescoço, entre 
a nuca e o início do dorso, separando o pelo e apoiando a pipeta sobre a pele. Recomenda-se 
a aplicação do produto com o animal parado. A pelagem do animal deve estar seca. Evitar o 
contato com os olhos e a boca do animal.
Cães: 

        Peso              Dosagem
        Acima de 8 semanas e entre 2 to 10 kg  1 pipeta com 1.75  mL. 
   De 11 to 20 kg    1 pipeta com 3.50 mL.
   De 21 to 40 kg   1 pipeta com 7.00 mL.
   De 41 to 60 kg   1 pipeta com 10.50 mL.

Observação: No caso de filhotes ou cães adultos de peso inferior a 3,5 kg, como Caniche Toy, 
Yorkshire Terrier e outras raças deste porte, é recomendável fracionar o conteúdo da pipeta 
de até 10 kg de peso, aplicando 0,6 ml (um terço do conteúdo total).
O poder residual varia de 4 a 6 semanas, de acordo com a infestação do ambiente. Como 
medida prática para garantir a eficácia contra pulgas e carrapatos associada a uma ação 
repelente adequada contra mosquitos, é conveniente repetir a aplicação a cada 4 semanas. 
O banho com xampus ou produtos médicos de elevado poder tensoativo pode diminuir a 
eficácia ou encurtar o tempo de residualidade do produto. Portanto, se o animal é submetido 
ao banho com frequência, é aconselhável repetir o tratamento. 

Apresentação:
Estojo com pipeta plástica inviolável, de acordo com o peso do animal:
Cães
Acima de 8 semanas e até 10 kg ...................................... pipeta com 1,75 ml.
De 11 a 20 kg ............................................................................ pipeta com 3,50 ml.
De 21 a 40 kg .......................................................................... pipeta com 7,00 ml.
De 41 a 60 kg ........................................................................ pipeta com 10,50 ml.

Power®Ultra
Pipeta pulguicida, carrapaticida, piolhicida e acaricida para cães. Repelente de carrapatos, moscas da 
ponta da orelha, moscas e mosquitos.

Fórmula
Imidacloprid [1-(2-cloro-5-piridilmetil)-2-(nitroimino) imidazolina] ..................................................................  5,15   g
Permetrina [2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)Ciclopropil-1-carboxilato-3-fenoxibencilo ........................................  40,00 g 
Butóxido de piperonilo .....................................................................................................................  3,00 g
Agentes de formulación, c.s.p. ..................................................................................................  100,00 mL
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