Iver Gel Composto
Uso Veterinário
Fórmula:
Cada seringa de 9,60 g contém:
Ivermectina ................................... 0,120g
Praziquantel .................................. 1,500g
Vitamina E ..................................... 0,600g
Veículo q.s.p. ................................. 9,600g

Contraindicações:
Não aplicar em animais com
hipersensibilidade conhecida aos
componentes da fórmula do produto.
Não utilizar produto com prazo de
validade vencido.

Indicações principais:
Iver Gel Composto é indicada para o
controle dos principais parasitas
internos dos equinos, como:
Trichostrongylus axei, Oxyuris equi,
Strongylus edentatus, Triodontophorus
serratus, Probstmayria vivipara e
Cyathostominae.

Precauções em animais:
Obedecer às dosagens recomendadas
para uso do produto. Somente o
médico-veterinário está apto a fazer
alterações nas dosagens do produto.
A exposição direta à luz solar ou à
altas temperaturas poderá degradar o
produto.
Não foram realizados estudos de
segurança com animais prenhes.

Modo de uso e dosagem:
Iver Gel Composto deve ser
administrado por via oral,
exclusivamente para equinos,
aplicando sobre a língua do animal, no
fundo da boca, que deve estar sem
alimento, na dosagem de 1,60 g para
cada 100 kg de peso, obedecendo à
graduação que consta no êmbolo da
seringa, sendo que a seringa completa
é suficiente para tratar 600 kg de peso
corporal, em dose única.
As doses são graduadas para: 100 kg,
200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg e
600 kg.
As práticas de manejo existentes em
cada propriedade como instalações,
densidade animal, sexo, assim como
características genéticas ou raciais,
podem influenciar na incidência de
parasitas e, consequentemente na
eficácia do produto. Assim, cada
propriedade rural poderá apresentar
necessidades diferentes para o
controle parasitário, sendo
recomendado o controle integrado e
estratégico de parasitas, a ser definido
pelo médico-veterinário.

Precauções em humanos:
Cuidado! Pode ser irritante para os
olhos, pele e mucosa. Evitar o contato
com a pele, os olhos e a boca.
Em caso de contato com os olhos e
pele, lavar com água em abundância
durante 15 minutos, se a irritação
persistir consulte um médico, levando a
embalagem completa do produto.
Perigo! Causa danos se ingerido. Não
ingerir. Em caso de ingestão acidental,
não induzir o vômito, consulte um
médico imediatamente, levando a
embalagem completa do produto.
Durante a utilização do produto,
proteger-se com luvas de borracha
(luva nitrílica). Não manusear o produto
com as mãos desprotegidas.
Após a aplicação do produto, remover
as luvas e lavar bem as mãos.
Não aplicar sobre pessoas, alimentos
e/ou culturas agrícolas. Não guardar
ou aplicar junto de alimentos,
bebidas, medicamentos, produtos de
higiene ou domésticos.
Lavar muito bem as mãos e a parte

Interações Medicamentosas:
Não misturar a outros produtos.
O uso concomitante com
Dexametasona reduz a eficácia do
Praziquantel.
ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES
PERÍODOS DE CARÊNCIA
EQUÍDEOS (Equus caballus/CAVALOS)
ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER
UTILIZADO EM EQUINOS PRODUTORES
DE CARNE 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
Reações Adversas:
Não são esperadas reações adversas
com o uso do produto quando
administrado conforme as indicações
previstas em bula. Entretanto, reações
de sensibilidade individual podem
eventualmente ocorrer.
Os componentes da fórmula do
produto apresentam elevada margem
de segurança para equinos (três vezes
a dose recomendada). Apenas quando
usadas doses excessivamente altas os
animais podem apresentar sinais
nervosos (ataxia, depressão e perda
temporária da visão) e sinais de

desconforto gástrico (náusea e cólica).
Não há antídoto, o tratamento deve
ser sintomático.
Em caso de reação, procure
imediatamente um médico-veterinário.
Informações para Uso Médico:
Grupo químico: Avermectina/
Derivativo Pirazinoisoquinolina;
Ingrediente ativo: Ivermectina/
Praziquantel;
Ação Tóxica: Estimula a liberação do
ácido GABA, provocando paralisia/
Atividade sobre as enzimas
Na+/K+ ATPase e Ca2+/Mg2+ ATPase,
aumentando a permeabilidade da
membrana;
Antídoto/Tratamento: Não há antídoto
específico. Efetuar tratamento
sintomático
Conservar o produto em sua
embalagem original, em local seco e
fresco, em temperatura entre 15ºC e
30ºC, ao abrigo da luz solar direta e
fora do alcance de crianças e animais
domésticos.
Venda sob prescrição e aplicação sob
orientação do médico-veterinário.
Licenciado no Ministério da Agricultura
sob n° 7.850 em 05/07/2001.
Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508
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exposta do corpo, antes de comer e de
beber, e após o trabalho com o
produto.
Não comer, beber ou fumar durante o
manuseio do produto. Não misturar a
outros produtos.
Em caso de intoxicação acidental
procure socorro médico
imediatamente, levando a embalagem
completa do produto.
Não reutilizar as embalagens. Restos
de produtos e de embalagens devem
ser descartados conforme preconizado
na legislação vigente, evitando a
contaminação do meio ambiente.
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