
Antiparasitário externo e interno para bovinos. Solução injetável estéril.

Fórmula
Doramectina ............................................................ 1 g
Agentes de formulação c.s.p. ................... 100,0 mL

Indicações
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; T. 
longispicularis; Cooperia oncophora: adultos e L4; C. pectinata: adultos, L4; C. puntacta: adultos L4; C. 
surnabada (syn. C. mcmasteri); Oesophagostomum radiatum: adultos, L3 e L4; Nematodirus helvetianus: 
adultos; N. spathiger: adultos; Strongyloides papillosus: adultos; Bunostomum phlebotomum: adultos, L3 e L4; 
Trichuris spp; Thelazia spp.

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

Ura (Tórsalo, Nuche, Berne) 
Dermatobia hominis, Hypoderma bovis.

Piolhos
Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus.

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

Miasis 
Cochliomya hominivorax.

Dose e Modo de uso
Administrar por via SUBCUTÂNEA exclusivamente, em dose única na parte de trás do pescoço. 
A dose é de 0,200 mg de doramectina/kg de peso vivo, equivalente a 1 ml de produto terminado por cada 50 
kg de peso vivo.

Para facilitar o uso do produto: 

• Quando são utilizadas seringas multidose, sugere-se colocar 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 vêm com válvula de entrada de ar. 

• Proteger o produto de baixas temperaturas.

Apresentação
Frasco de branco de 50 e 500 ml.
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