ANTI-HELMÍNTICO
USO VETERINÁRIO

ALTEC
PASTA PARA EQUINOS
IVERMECTINA 2%
Antiparasitário de amplo espectro para equinos.
FÓRMULA ( em 100 g de produto):
Ivermectina
2,00 g
Excipiente q.s.p.
100,00 g

VANTAGEM:
O produto não demonstrou efeitos adversos quando administrado em equinos
jovens, garanhões em serviço e éguas prenhas.

INDICAÇÕES:
Para tratamento e controle dos seguintes parasitas: adultos e larvas de Strongylus vulgaris , S. edentatus , S. equinus e Triodontophorus spp. , Trichostrongylus
axei , Strongyloides westeri , Oxyuris equi , Parascaris equorum e verme pulmonar
Dictyocaulus arnfie ldi .
Pequenos estrongilídeos: adultos e larvas de Cylicostephanus spp. , Gyalocephalus spp. , Cyathostomum spp. , Cylicodontophorus spp. , Cylicocyclus spp. ,
incluindo helmintos resistentes aos bezimidazóis.
Larvas de Gasterophilus spp. , larvas cutânes de Habronema spp. , Draschia spp. e
microfiláriasd e Onchocerca spp.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
EQUINOS: ABATE: DEVE-SE OBSERVAR UM INTERVALO MÍNIMO DE 21 DIAS DA
ULTIMA APLICAÇÃO AO ABATE, QUANDO O ANIMAL SE DESTINA AO CONSUMO
HUMANO.

POSOLOGIA:
Altec Pasta para equinos deve ser administrado por via oral, com seringa
dosadora específica, utilizando-se a dose de 200 µg / kg de peso corporal.
Girar o anel da seringa, fixando-o na graduação do êmbolo que coincida ou mais
se aproxime do peso do equídeo a ser tratado. Introduzir a extremidade da seringa lateralmente na boca do animal, procurando atingir o espaço interdental e
depositar o produto em cima da língua no fundo da cavidade bucal.
Recomenda-se que imediatamente após a aplicação, levante-se a cabeça do animal mantendo-a nesta posição por alguns segundos. Cuidar para que o animal
não procure de alguma maneira se livrar do medicamento.

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.
Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.
APRESENTAÇÕES:
Bisnaga com 6 g.
Validade do Produto: 3 (três) anos após a data de fabricação.
Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5.958 em 12/05/1997.
Resp. Técnico: Oswaldo de Souza Garcia - CRMV-SP 01.225.

É conveniente que durante a aplicação o animal não tenha nada na boca que
possa se misturar com o produto (ex.: feno, capim, farelo, etc.) porque neste caso
a pasta poderia cair da boca juntamente com os restos de alimento. Uma seringa
de 6 g é sufi ciente para tratar 600 kg de peso.
CUIDADOS:
. Conservar este produto em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar. Não utilizar a embalagem vazia, descartar de forma segura evitando contaminar o meio
ambiente.
. Conservar fora do alcance de crianças e de animais domésticos.
. Não fumar ou se alimentar durante a aplicação e lavar as mãos após manusear
o produto.
. Alguns animais podem apresentar edema e prurido após o tratamento. Embora os sintomas desapareçam espontaneamente após alguns dias, recomenda-se
tratamento sintomático.

Proprietário e Fabricante: Fabiani Saúde Animal Ltda.
R. Centro Africana, 219 . Sto. Amaro . São Paulo/SP
Cep: 04730-050 . C.N.P.J. 15.741.848/0001-49
Serviço de Atendimento ao Consumidor:
0800-7731900 - www.fabianisaudeanimal.com.br
sac@fabianisaudeanimal.com.br
Indústria Brasileira

