
2473 - DIPLOFOS CONFINAMENTO 20KG 
 
INDICAÇÃO DO PRODUTO: Indicado para a suplementação de dietas para bovinos de corte 
em confinamento.  
 
COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:  
BICARBONATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO (SAL 
COMUM - 12,50%), FOSFATO BICÁLCICO, IODATO DE POTASSIO, MONENSINA 
SÓDICA, ÓXIDO DE MANGANÉSIO, ÓXIDO DE ZINCO, SELENITO DE SÓDIO, 
SULFATO DE COBALTO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE FERRO, SULFATO DE 
MANGANÊS, VITAMINA A, VITAMINA D, VITAMINA E, VEÍCU LO q.s.p.  
EVENTUAIS SUBSTITUTOS: CÁLCARIO CALCITICO, FOSFATO MONOCÁLCICO, 
PROTEINATO DE COBALTO, PROTEINATO DE COBRE, PROTEINATO DE 
MANGANÊS, PROTEINATO DE ZINCO, PROTEINATO DE SELÊNIO, SULFATO DE 
MAGNÉSIO, SULFATO DE ZINCO.  
 
MODO DE USAR:  
Diplofos Confinamento deve ser incorporado às rações na proporção de 3 a 5% (30 a 50 kg por 
tonelada), conforme recomendação do técnico de nutrição e de acordo com as exigências 
nutricionais dos animais confinados, conforme idade e peso. 
 
VALIDADE:  
12 meses após a data de fabricação. Caso expirar o prazo de validade, o produto poderá ser 
destinado a compostagem.  
 
MODO DE CONSERVAÇÃO: 
Manter em local seco, arejado, sobre estrados e ao abrigo da luz solar direta.  
 
FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO:  
O produto se apresenta na forma de pó.  
 
EMBALAGEM E FORMA DE ACONDICIONAMENTO:  
O produto será acondicionado em sacarias laminadas de polietileno.  
 
PESO LÍQUIDO:  
Sacarias com 20 kg.  
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE:  
Todas as matérias primas passam por controles específicos pré-determinados pela classe de cada 
produto. Os produtos somente são utilizados após a liberação dos responsáveis pelo controle de 
qualidade (Departamento Técnico, Laboratório e Qualidade Fábrica), quando estes se encontram 
dentro dos padrões desejados. Todas as produções possuem controles de pesagens registrados 
em sistemas informatizados, com controles de lotes que possibilitam o rastreamento de cada 
produção efetuada, bem como o rastreamento de cada matéria prima utilizada. Após o processo 
de fabricação concluído, são coletadas amostras do produto acabado, e estas são analisadas 



antes da liberação de carregamento do produto. Somente após a aprovação da Qualidade, é que 
o produto estará apto para expedido para o cliente final.  
 
PRECAUÇÕES DURANTE A MANIPULAÇÃO:  
Devido à possibilidade de formação de pó durante o manuseio e a pequena possibilidade de 
irritação da pele e mucosas, recomenda-se o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
para as mãos, olhos, nariz e boca. Se possível, manipular o produto em áreas com ventilação ou 
com exaustão. Evitar manipular o produto próximo a locais com risco de fagulhas ou risco de 
explosão.  
 
IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO: 
Produto não é classificado como perigoso quando utilizado e manipulado conforme as 
recomendações do fabricante.  
 
RESTRIÇÕES E OUTRAS RECOMENDAÇÕES: 
 Não administrar a galinhas poedeiras. Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham 
acesso a rações contendo monensina. A ingestão pode ser fatal. Este produto contém ionóforos, 
sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A 
monensina é incompatível com a tiamulina.  
 
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO, CONFOR 


