
IVERMECTINA 3,5%
SOLUÇÃO INJETÁVEL
USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Ivermectina ...................................................................................

Veículo q.s.p ..............................................................................100,00 mL

Agite Antes de Usar

INDICAÇÕES:
      é indicado no combate aos ectoparasitas que acometem os 
bovinos: carrapatos do gênero Rhipicephalus (Boophilus) microplus (adultos) eficaz 
por 23 dias e larvas de Dermatobia hominis (berne), além de combater os 
nematódeos gastrintestinais do gênero Cooperia punctata, C. spatulata, C. pectinata, 
Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Oesophagostomum radiatum, Trichuris 
discolor   e  Bunostomum phebotomum.

A ivermectina imobiliza os parasitas induzindo a uma paralisia tônica da musculatura 
destes. Estes efeitos ocorrem devido ao estímulo da abertura dos canais de cloro 
existentes nas sinapses nervosas dos vermes redondos e nas placas ou nos botões 
neuromusculares dos artrópodes, controlados pelo Ácido Glutâmico e pelo GABA 
(Ácido Gama-aminobutírico). Em consequência da paralisia os parasitas morrem e 
são eliminados.

DOSAGEM, MODO DE USAR E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:
A dose recomendada 700 mcg/Kg o que corresponde a 1 mL para cada 50 Kg de 
peso vivo, administrada por via subcutânea.

Agitar vigorosamente o frasco antes da aplicação do produto.

Utilizar agulha estéril e os procedimentos assépticos devem ser obedecidos 
durante a aplicação.

CONTRA-INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:
- Não aplicar em animais debilitados, exaustos, estressados ou doentes.
- Não aplicar em animais com menos de 4 meses.
- Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida ao principio               
  ativo do produto.
- Não administrar em fêmeas gestantes, lactantes e em idade de reprodução.

PRECAUÇÕES:
- Manter a embalagem fechada e protegida da luz solar e do calor.
- Obedecer as dosagens e recomendações para uso do produto.
- Aplicar somente pela via subcutânea.
- Lavar as mãos após o manuseio do produto e não fumar ou alimentar-se 
  durante o manuseio do mesmo.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não contamine coleções de água de qualquer natureza.

REAÇÕES ADVERSAS:
Na posologia indicada e sob orientação do Médico Veterinário não devem 
ocorrer intoxicações na espécie para qual o produto é indicado.
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Vetoquinol Saúde Animal Ltda.
Rodovia Fernão Dias, Km 56

CEP: 07600-000 – Mairiporã – SP
Tel.: 11 3568-1111 - CPNJ: 60.528.742/0001-16

e-mail: faleconosco@vetoquinol.com
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ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS:
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE 
SER REALIZADO EM 109 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE 
LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA 
BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, 
TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

PRAZO DE VALIDADE:
02 (dois) anos após a data de fabricação

Data de fabricação, número da partida e data de vencimento: 
vide rótulo e cartucho.

CONSERVAR AS EMBALAGENS FECHADAS, EM LOCAL SECO E FRESCO, À 
TEMPERATURA AMBIENTE (15ºC A 30ºC), 

AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS
 E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB 
ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura 
sob nº 9.636 em 22/11/2011

Responsável Técnico: Paulo Roberto Andreoli – CRMV-SP nº 8147

FABRICANTE:
Jofadel Indústria Farmacêutica S/A
Av. Dr. José da Frota Vasconcelos, 100

CEP: 37.062-500 – Varginha – MG
CNPJ: 17.843.582/0001-70

INDÚSTRIA BRASILEIRA

APRESENTAÇÃO:
Cartuchos contendo frascos-ampolas de 50, 250 e 500 mL e 1 L

CONSIDERAÇÕES:
       é um carrapaticida com eficácia comprovada de 23 dias após o 
tratamento. Havendo a necessidade de novo tratamento carrapaticida dentro do 
período de 109 dias, orientamos o uso do produto com moléculas ativas diferentes 
que possuam períodos de carência menores, uma vez que o período de 109 dias 
para abate deverá ser respeitado. Caso o produto                   seja reaplicado, 
o período de carência de 109 dias deverá ser contado a partir da data da ÚLTIMA 
aplicação.
Antes de util izar o produto recomenda-se a realização de um 
biocarrapaticidograma, a fim de avaliar a resistência do carrapato ao princípio ativo 
da fórmula. Procure um Médico Veterinário para mais informações.
Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de 
confinamentos, semi-confinamentos e em regime extensivo na fase de 
terminação.
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