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AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 
AIM nº 580/01/12NFVPT 

 

COMPOSIÇÃO 
 

Carbaril…...……………………………………5,0 % 

Excipiente q.b.p……………………………...100 % 
 

O Caniaves é composto por Carbaril que é um insecticida da família dos carbamatos. O carbaril actua por 

ingestão e contacto. A sua eficácia inicial é relativamente rápida tendo uma acção inicial muito pronunciada. 

A sua actividade pode durar até três semanas. Actua inibindo a acetilcolinesterase dos tecidos, causando 

acumulação da acetilcolina nas uniões colinérgicas dos neurónios e nas uniões mioneurais dos músculos e 

gânglios autónomos. O envenenamento também altera a função do sistema nervoso central. 

 
FORMA FARMACÊUTICA 
 

Pó para aplicação cutânea 

 

DIMENSÃO DA EMBALAGEM 
 

Bisnaga de 100 gramas. 

 

ESPÉCIES-ALVO 
 

Cães, gatos e aves canoras e ornamentais.  

 

INDICAÇÕES 
 

Ectoparasiticida contra carraças (Dermacentor variabilis, Otobious megnini e Rhipicephalus sanguineus), 

piolhos (Linognathus spp), pulgas (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis e Pulex irritans) e ácaros. 

 

Exclusivamente para uso veterinário.  

Medicamento veterinário não sujeito a receita médico veterinária. 

 

MODO E VIAS DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Uso externo. Polvilhar o animal no sentido inverso ao do pêlo ou das penas, procurando que o pó penetre 

nas camadas inferiores do pêlo atingindo a pele. Evitar atingir as mucosas (olhos, nariz, etc). 

Nas aves, manter intervalos de 4 semanas entre tratamentos. Não utilizar mais de 5 g por ave. 

CANIAVES 

 Medicamento de uso veterinário 
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INTERVALO DE SEGURANÇA 
 

Não aplicável 

 

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS 
 

Reacções adversas 
Em gatos ocasionalmente, pode surgir excitação 

 
Sobredosagem 
Dada a forma de aplicação é improvável que se produza uma sobredosagem. 

Em caso de ingestão oral acidental maciça pode surgir diarreia, náuseas, hipersiália, excitação e convulsões. 

Enxaguar a boca e dar de beber água abundante. Recomenda-se lavagem gástrica e tratamento sintomático. 

Impedir a ingestão de óleos e gorduras que favorecem a absorção a nível intestinal 

Em caso de suspeita de intoxicação, contactar o Centro Anti-Venenos. Tel: 808250143 

Caso detecte efeitos graves ou outros efeitos não mencionados na rotulagem, informe o médico veterinário. 

 

Contra-indicações 
Não usar em animais doentes ou em convalescença. 

Não tratar animais com lesões cutâneas extensas. 

Não tratar cachorros e gatinhos com idade inferior a 3 meses. 

Não usar em caso de hipersensibilidade conhecida à substância ativa ou a algum dos excipientes. 

Não administrar a animais que destinam a consumo humano.  

Não administrar a outras espécies animais para além das indicadas. 

 

Precauções especiais de utilização 
Precauções especiais para utilização em animais 
Exclusivamente  para uso externo. 

Exclusivamente para uso externo. 

Evitar o contacto do pó com os olhos do animal. Em caso de contacto acidental com os olhos, lavar imediata 

e abundantemente com água. 

 

Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa que administra o medicamento aos 
animais 
Lavar as mãos depois de manusear o medicamento veterinário e antes de comer, beber ou fumar. 

Evitar o contacto com a pele e os olhos; se isto ocorrer lavar imediatamente com abundante água. Aplicar em 

zonas bem ventiladas, preferentemente ao ar livre. 

Guardar o medicamento veterinário longe de alimentos ou bebidas, incluindo as dos animais. 

Manter fora do alcance e da vista das crianças. 

Não contaminar a água de bebedouros e as rações. 
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A substância ativa é irritante para os olhos e pode causar sensibilização em contacto com a pele. Evitar o 

contacto direto com os olhos e com a pele durante o tratamento. Usar luvas de borracha. 

Em caso de contacto acidental com a pele e/ou com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água.  

Este medicamento veterinário não deve ser administrado por mulheres grávidas no último trimestre da 

gravidez. 

Em caso de ingestão acidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe a embalagem ou rótulo. 

 

Utilização durante a gestação e a lactação 
A segurança da utilização do medicamento veterinário durante a gestação dos mamíferos e durante a 

postura de ovos em aves não foi determinada. Não administrar a aves durante a fase de postura  Não 

administrar durante a gestação. 

 

Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
Tal como para outros agentes antiparasitários, não usar concomitantemente com outros inseticidas. 

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 

Manter em local fresco, seco e protegido da luz. 

Manter fora do alcance e da vista das crianças. 

 

ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS 
 

O medicamento veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com os 

requisitos nacionais. A eliminação do medicamento veterinário e dos seus desperdícios, deve acautelar a 

contaminação de cursos e de outras fontes de água. Perigoso para peixes. Não contaminar não contaminar 

fontes, poços e cursos de água com restos de produto. 

 
 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) 
Vet Permutadora – Produtos Veterinários, S.A.  
Rua dos Navegantes, 42, r/c esq. 1200-730 Lisboa 
Telefone: 21 392 83 00 
Email: mail@vetpermutadora.pt 
 
 
Titular de Fabrico Responsável pela Libertação de Lote:  
Agrototal – Produtos Agroquímicos, S.A.  
Rua dos Navegantes, 42, r/c esq. 1200-730 Lisboa 
Telefone: 21 392 83 00 
Email: mail@agrototal.pt 
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