Performa EP
Uso Veterinário

Endectocida à base de Eprinomectina para bovinos
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Eprinomectina ............................... 1,00 g
Veículo q.s.p. .......................... 100,00 mL
Indicações principais:
A Eprinomectina é um derivado
semissintético das avermectinas, que
são um grupo de lactonas
macrocíclicas quimicamente
relacionadas, produzidas por meio da
fermentação de um fungo habitante
do solo, o Streptomyces avermitilis.
Performa EP é um endectocida de
amplo espectro para bovinos, indicado
para o combate e controle de
nematódeos gastrintestinais, bernes,
carrapatos e moscas. Tratamento em
dose única.
Parasitas para os quais o uso de
Performa EP é indicado:
Nematódeos gastrintestinais:
Haemonchus placei, Cooperia
punctata, Cooperia pectinata,
Trichostrongylus axei e
Oesophagostomum radiatum.
Parasitos Externos:
Bernes: Larvas de Dermatobia hominis.
Carrapatos: Rhipicephalus (Boophilus)
microplus.

Moscas: Mosca-dos-chifres
Haematobia irritans.
Modo de uso e dosagens:
Aplicar pela via subcutânea, na
dosagem de 1 mL para cada 50 kg de
peso corporal, conforme o quadro
abaixo:
Peso (kg)

Dose (mL)

50 kg

1 mL

100 kg

2 mL

200 kg

4 mL

300 kg

6 mL

400 kg

8 mL

500 kg

10 mL

1 mL a cada 50 kg

Dosagem equivalente a 200 µg de
Eprinomectina por kg de peso corporal.
Contraindicações e limitações
de uso:
Não administrar o produto por via
intravenosa ou intramuscular.
Nos estudos realizados com o Performa
EP, o produto se mostrou seguro para o
tratamento antiparasitário de bovinos
com idade acima de 02 meses de vida.
Precauções:
Obedecer às dosagens recomendadas

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES
PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO 08
DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS
COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER
DESTINADO AO CONSUMO HUMANO
ATÉ 03 DIAS APÓS A ÚLTIMA
APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.
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:
O produto quando usado nas
dosagens indicadas não provoca
reações adversas. Entretanto, reações
de hipersensibilidade individual podem
ocorrer, com a presença de irritação no
local de aplicação e alterações de
sistema nervoso central como
balançar de cabeça, agitação
transitória, salivação, lacrimejamento,
edema cutâneo, eriçamento de pelo,

tremores, alterações respiratórias,
incoordenação motora e decúbito
(achados similares aos previstos em
literatura). Para estes casos, indica-se
o tratamento sintomático e de suporte
conforme a sintomatologia clínica e a
critério do médico-veterinário,
podendo ser realizado com adrenalina
(epinefrina) na dose de 0,02-0,03
mg/kg pela via intramuscular
associado ou não a anti-inflamatório
esteroidal (corticoide).
Conservar em local seco e fresco, em
temperatura entre 15ºC e 30°C, ao
abrigo da luz solar intensa e fora do
alcance de crianças e animais
domésticos.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO E
APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO
MÉDICO-VETERINÁRIO.
Licenciado no Ministério da Agricultura
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para uso do produto.
Somente o médico-veterinário está
apto a fazer alterações nas dosagens
do produto. Não utilizar produto com
prazo de validade vencido.
Restos de produtos e de embalagens
devem ser descartados conforme
preconizado na legislação vigente.
Após aberto, o produto deverá ser
utilizado em até 06 meses.
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