Produce

®

Uso Veterinário

Injetável para bovinos
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Abamectina ................... 1,00 g
Veículo q.s.p. .......... 100,00 mL
Indicações:
Produce é um endectocida
avançado, de amplo espectro de
ação, para bovinos, que controla
os nematódeos gastrintestinais e
pulmonares. É bernicida,
sarnicida e auxilia no controle da
miíase cutânea (bicheira) e do
carrapato dos bovinos.
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.
Espectro de ação:
Parasitas internos:
1 - Nematódeos gastrintestinais:
Ostertagia ostertagi ......adultos e
imaturos (inclusive estágio
inibido)
Haemonchus placei ...... adultos e
imaturos
Trichostrongylus axei .... adultos e
imaturos
T. colubriformis ............... adultos e
imaturos
Cooperia spp .................. adultos e
imaturos
Bunostomum spp ........... adultos e
imaturos
Chabertia ovina ................ adultos
Strongyloides
papillosus ........................... adultos
Nematodirus spp ............ imaturos
Oesophagostomum

radiatum ........ adultos e imaturos
O. venulosum ..................... adultos
Trichuris spp ....................... adultos
2 - Nematódeo pulmonar:
Dictyocaulus
viviparus ......... adultos e imaturos
Parasitas externos:
1 - Bernes- Larvas de
Dermatobia hominis, Hypoderma
bovis e H. lineatum.
2 - Ácaros - Chorioptes bovis,
Sarcoptes scabiei- var. bovis.
3 - Piolhos - Linognathus vituli,
Haematopinus eurysternus,
Solenopotes capillatus,
Damalinia bovis.
4 - Carrapato - Produce auxilia
também no controle do
carrapato comum dos bovinos
(Boophilus microplus).
5 - Bicheiras - Produce ajuda no
controle da miíase cutânea
(bicheira), causada pelo estágio
larval da mosca Cochliomyia
hominivorax, quando
administrado como preventivo.
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)
Volume (mL)
50 kg ......................................... 1 mL
100 kg ........................................ 2 mL
150 kg ......................................... 3 mL
200 kg ........................................ 4 mL
300 kg ........................................ 6 mL
400 kg ....................................... 8 mL
500 kg ...................................... 10 mL
Doses equivalentes a 200 μg de
Abamectina por kg de peso.

Contraindicações:
Não tratar bezerros com menos
de 16 semanas de idade.
Não deve ser administrado pelas
vias intravenosa ou
intramuscular. Aplicar somente
por via subcutânea.
Não aplicar em animais com
hipersensibilidade conhecida aos
componentes da fórmula do
produto.
Não utilizar produto com prazo
de validade vencido.
De acordo com a Instrução
Normativa nº 48/2011, o Produce,
assim como qualquer outra
avermectina com período de
carência maior que 28 dias, tem
seu uso proibido em bovinos de
corte criados em regime de
confinamentos,
semiconfinamentos e em regime
extensivo na fase de terminação.

Precauções em animais:
Evitar aplicar em animais
debilitados, exaustos ou
estressados.
Obedecer às dosagens
recomendadas para uso do
produto. Somente o
médico-veterinário está apto a
fazer alterações nas dosagens
do produto.
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 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. Produto tóxico para
peixes.
Não contaminar coleções de
água de qualquer natureza.
Reações Adversas:
Não são esperadas reações
adversas com o uso do produto
quando administrado conforme
as indicações previstas em bula.
Entretanto, reações de

ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTES PERÍODOS DE
CARÊNCIA
BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO
32 DIAS APÓS A ÚLTIMA
APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
NÃO DEVE SER DESTINADO AO
CONSUMO HUMANO ATÉ 15 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
Informações para uso médico:
Grupo químico: Avermectina;
Ingrediente ativo: Abamectina;
Ação Tóxica: Estimula a liberação

do ácido GABA, provocando
paralisia;
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° 5.370 em
09/01/96.
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

50003368/0820 OF00

sensibilidade individual podem
eventualmente ocorrer. Nestes
casos, indica-se o tratamento
sintomático.
Em caso de reação, procure
imediatamente um
médico-veterinário.
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