
Antiparasitário externo e interno para bovinos e ovinos. Solução estéril injetável. 

Fórmula
Ivermectina ............................................ 3,15 g
Agentes de formulação cps ................... 100,00 ml

Indicações
Ação Antiparasitária em bovinos
Parasitas Gastrointestinais
Ostertagia ostertagi: adultos, L3, L4 (incluindo estados inibidos de Ostertagia spp), Ostertagia lyrata: adultos e 
L4, Haemonchus placei: adultos L3 e L4, Trichostrongylus axei: adultos e L4, T. colubriformis: adultos e L4, 
Cooperia oncophora: adultos e L4, C. pectinata: adultos e L4, C. puntacta: adultos e L4, Capillaria bovis: 
adultos e L4, Oesophagostomum radiatum: adultos, L3 e L4, Nematodirus helvetianus: adultos
N. spathiger: adultos, Strongyloides papillosus: adultos, Bunostomum phlebotomum: adultos, L3 e L4, 
Toxocara vitolorum: adultos.

Parasitas pulmonares
Dictyocaulus viviparus: adultos, L4 e estados inibidos.

Larvas (Tórsalo, Nuche, Berne)
Dermatobia hominis, Hipoderma bovis. 

Piolhos
Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus. 

Ácaros da sarna
Psoroptes ovis (sin. P. comunis variedade bovis); Sarcoptes scabiei var. bovis. Ajuda no controle da Chorioptes 
Boris.

Carrapatos
Carrapato comum no gado bovino (Boophilus microplus)

Miíases
Ajuda no controle de Cochliomya hominivorax.
Ação antiparasitária em ovinos

Parasitas Gastrointestinais
Teladorsagia circumcincta: adultos, L3, L4; Haemonchus contortus: adultos L3 y L4 (incluindo larvas inibidas); 
Trichostrongylus axei: adultos y L4; T. colubriformis: adultos y L4; Cooperia oncophora: adultos y L4; 
Oesophagostomum spp.: adultos, L3 y L4; Nematodirus spathiger: adultos y L4; Strongyloides papillosus: 
adultos y L4; Chabertia ovina: adultos y L4; Trichuris ovis: adultos y L4; Gaigeria pachyscelis: adultos y L4.

Parasitas pulmonares
Dictyocaulus filaria: adultos e L4

Melófagos (Falso carrapato do gado lanar, KED): 
Melophagus ovinus. 

Miíases
Oestrus ovis.

Dosagem e administração
Administrar exclusivamente por via subcutânea, em dose única.

Bovinos: Aplicar no pescoço. Utilizar agulha de calibre 18 a 20.
A dose é de 0,630 mg de ivermectina/kg de peso vivo, equivalente a 1 ml de produto terminado para cada 50 
kg de peso vivo.

Meltra®  Endectocida 3.15%
A dosagem deve ser repetida somente diante de evidências concretas de que o animal está sofrendo de 
doenças parasitárias provocadas por agentes etiológicos suscetíveis. Os testes de poder residual mostraram 
que há persistência da droga durante 42 dias em nemátodes.

Ovinos: Aplicar na parte interna da coxa. Utilizar agulha de calibre 12.
A dose é de 1,050 mg de ivermectina/kg de peso vivo, equivalente a 1 ml de produto terminado para cada 30 
kg de peso vivo. O produto pode ser aplicado em qualquer comprimento de lã.

Para facilitar o uso do produto
• Ao serem utilizadas seringas multidose, é aconselhável inserir uma segunda agulha na tampa para permitir a 
entrada de ar, evitando o vácuo que dificulta a manobra. Isto não é necessário no caso de seringas 
automáticas que são fornecidas com válvula de entrada de ar.
• Proteger o produto contra baixas temperaturas.

Apresentação
Frasco-ampola contendo 50 ml, 500 ml e 1 litro.
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