Iver OF

USO VETERINÁRIO
Endectocida à base de Ivermectina
Fórmula:
Cada 100 mL contém :
lvermectina .................................. 1,00 g
Veículo q.s.p. ........................ 100,00 mL
Indicações:
A ivermectina é um derivado
semi-sintético das avermectinas, que
são um grupo de lactonas
macrocíclicas quimicamente
relacionadas, que são produzidas pela
fermentação do Streptomyces
avermitilis.
lver OF é um endectocida para
bovinos de amplo espectro, indicado
no tratamento de nematódeos
gastrintestinais e bernes.
Parasitas para os quais o uso de lver
OF é indicado:
Nematódeos gastrintestinais:
Haemonchus placei, Cooperia
puncatata, Cooperia pectinata,
Trichuris discolor, Trichostrongylus axei,
Oesophagostomum radiatum
(helmintos adultos). Haemonchus spp.,
Cooperia spp, Trichostrongylus spp. e
Oesophagostomum spp. (formas
imaturas).
Bernes: Larvas de Dermatobia hominis.
Contraindicações:
Não administrar o produto por via
intravenosa ou intramuscular. Os
benzodiazepínicos podem ser
potencializados com o uso de
ivermectina.
Proibido o uso deste produto em
bovinos de corte criados em regime de
confinamentos e semi-confinamentos
ou em bovinos de corte criados em
regime extensivo na fase de
terminação.

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
lvermectina por kg de peso corporal.
Geralmente o tratamento em dose
única é suficiente para diminuir a
infestação, porém as práticas de
manejo existentes em cada
propriedade como a rotação de
pastagens, 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 animais:
Obedecer às dosagens
recomendadas 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. Não aplicar em

Não reutilizar as embalagens. Restos
de produtos e de embalagens devem
ser descartados conforme preconizado
na legislação vigente, evitando a
contaminação do meio ambiente.
Precauções em humanos:
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 aplicação, utilizar luvas de
borracha (luva nitrílica).
Após a aplicação do produto, remover
as luvas e lavar bem as mãos.
Não guardar ou aplicar junto de
alimentos, bebidas, medicamentos,
produtos de higiene ou domésticos.
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.
ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO 46
DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER
APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS
DE LEITE 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 hipersensibilidade individual podem
ocorrer. Para estes casos, indica-se o
tratamento sintomático.
Em caso de reação, procure
imediatamente um médico-veterinário.
Informações para uso médico:
Grupo químico: Avermectina;
Ingrediente ativo: Ivermectina;
Ação Tóxica: Estimula a liberação do
ácido GABA, provocando paralisia;
Antídoto/Tratamento: Não há antídoto
específico. Realizar tratamento
sintomático.
Conservar em local seco e fresco, em
temperatura entre 15ºC e 30ºC, ao
abrigo da luz solar intensa e fora do
alcance de crianças e animais
domésticos. Após aberto, consumir o
produto em até 6 meses
Venda sob prescrição e aplicação sob
orientação do médico-veterinário.
Licenciado no Ministério da
Agricultura sob n°
SP 000005-1.000007 em
24/04/95.
Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina
Pistoni CRMV/SP 24.508

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria brasileira

Leia o QR code e
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Áudio Bula.
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animais com hipersensibilidade
conhecida aos componentes da
fórmula do produto.

Atendimento
16 3518 2025

Whats SAC

16 98181 8687

(seg. a sex. das 8h às 17h)
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