
Antiparasitário interno, indicado para o tratamento da fasciolíase em bovinos. Suspensão aquosa pronta para 
usar.

Fórmula
Triclabendazol .................................................................. 10 g.
Agentes de formulação cps. .................................. 100 ml.

Indicações
Para o tratamento, prevenção e controle da distomatose aguda e crônica. O produto é eficaz contra todos os 
estágios dos vermes, incluindo estágios temporãos e imaturos dos tremátodes. É o produto de escolha para o 
tratamento de surtos agudos e subagudos e para o controle estratégico das infestações produzidas por 
Fasciola spp.
Seu uso permite controlar as infestações produzidas pelos Trematodes: Fasciola hepatica e Fasciola gigantica 
em bovinos.

Dosagem e administração
Administrar por via oral a uma dose de 6 ml para cada 50 kg de peso vivo em bovinos. Isto assegura uma 
dose de 12 mg/kg de triclabendazol, recomendada internacionalmente para este princípio ativo na espécie 
mencionada.

No tratamento de surtos agudos, uma dose é suficiente para interromper o ciclo epidemiológico. O reforço do 
tratamento, em 5 ou 6 semanas, deve ficar a critério do profissional veterinário.

Os tratamentos estratégicos devem ser projetados pelo profissional veterinário especificamente para cada 
estabelecimento. Em geral, recomenda-se o tratamento no final do inverno ou começo de primavera 
(setembro), de modo a eliminar os adultos de Fasciola spp (instalados no outono) e, desta maneira, evitar a 
infestação do vetor (Lymnaea viatrix; L. truncatula; L. columella). Se os animais permanecem no mesmo 
estabelecimento, é conveniente repetir o tratamento no início do verão (dezembro – janeiro), o que não 
acontece quando os animais são levados para pastagens de inverno. Em todos os casos, é aconselhável 
repetir o tratamento no final do verão – início do outono (fevereiro – março), podendo ser necessário alguns 
tratamentos posteriores (até junho) para eliminar parasitas ingeridos na primavera e no verão. Estes 
tratamentos devem ser complementados por procedimentos de manuseio, como drenagens de campos, 
limpeza de canais, etc.

Restrições de uso: Pré-abate: 28 dias.

Não utilizar em vacas em produção de leite destinada ao consumo humano.

Apresentação:
Mochila contendo 2,5 litros.
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