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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: PET DERMYL ® 

Número da Licença do Produto: 6.756 em 24/02/1999. 

Validade do Produto: 1 (um) ano após a data de fabricação. 

Responsável Técnico: Dr. Alan Fioroni Kastein CRF/SP 31.640. 

Nome da Empresa: Vansil Indústria Comércio e Representações LTDA. 

Endereço: Rua João Augusto Cirelli, 640; CEP: 13.690-000; Descalvado/SP. 

Telefone: (19) 3593-9999 

E-mail: vansil@vansil.com.br 

Site: www.vansil.com.br 

2. DADOS GERAIS SOBRE O PRODUTO 

 

a) Forma Farmacêutica: Líquido. 

b) Apresentação: Frasco de 500 ml 

c) Fórmula:  

Cada 100 ml do produto contém: 

Peróxido de Benzoíla 2,5 g 

Lauril Éter Sulfato de Sódio 15 g 

Essência de Frutas Cítricas 0,02 ml 

Veículo q.s.p. 100 ml 

 

d) Via de administração: Tópica. 

 

e) Indicações de uso: 

Pet Dermyl é indicado para o banho de cães e gatos, para o tratamento e prevenção de 

dermatites, piodermites das dobras, foliculites superficiais, impetigo e seborréia, removendo 

a oleosidade e a sujeira, deixando os pelos macios, brilhantes e cheirosos. 

 

f) Posologia e modo de uso: 

Agitar o frasco antes de usar. Umedecer o animal e aplicar o produto por todo corpo do 

animal, massagear principalmente as partes mais afetadas, deixando o produto agir por 10 
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minutos e realizar o enxágue, secando em seguida. No inicio do tratamento, é recomendado 

o banho em dias alternados. Após sinal de melhora, diminuir os banhos para 2 vezes por 

semana. Como medida profilática utilizar o produto como rotina, em 1 banho por mês. Se as 

lesões são localizadas, pode-se aplicar o produto apenas nas regiões mais afetadas, na 

frequência citada acima.  

 

g) Precauções: 

Não deixar o produto atingir os olhos do animal. Usar luvas protetoras para aplicação do 

produto. Não guardar ou aplicar junto a alimentos, bebidas, medicamentos, produtos 

domésticos e de higiene. 

 

h) Modo de conservação: 

O produto deve ser mantido na embalagem original até a completa utilização, entre 15 e 

30ºC, ao abrigo da luz solar, umidade e calor, fora do alcance de crianças e animais 

domésticos. 

 

3. FARMACOCINÉTICA 

 
NA.  

  

4. FARMACODINÂMICA 

 
Mecanismo de ação: O fármaco age no sistema nervoso dos parasitas levando-o à morte. 

Efeitos: Em todos os casos, Pediculose, Fitiríase ou Escabiose, o medicamento age como 

parasiticida. 

 


