USO VETERINÁRIO

VERMÍFUGO PARA CÃES

VERMIMAX® é um anti-helmíntico com
atividade contra formas larvais e adultas
dos parasitas dos cães.
FÓRMULA:
Cada comprimido de 660 mg contém:
Praziquantel ............................ 50,0 mg
Pamoato de pirantel ................. 144,0 mg
Febantel .................................. 150,0 mg
Excipiente q.s.p. ...................... 660,0 mg
Cada comprimido de 1650 mg contém:
Praziquantel ........................... 125,0 mg
Pamoato de pirantel ................ 360,0 mg
Febantel ................................. 375,0 mg
Excipiente q.s.p. ..................... 1650,0 mg
IINDICAÇÕES:
VERMIMAX® é um vermífugo indicado
na prevenção e tratamento de parasitoses
causadas pelas formas larvais e
adultas de: Ancylostoma braziliense,
Ancylostoma caninum, Dipylidium caninum,
Echinococcus granulosus, Echinococcus
multilocularis, Joyeuxiella
pasqualei,
Mesocestoides spp., Taenia hydatigena,
Taenia multiceps, Taenia ovis, Taenia
pisiformis, Taenia taeniaeformis, Toxocara
canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis,
Uncinaria stenocephala.
APRESENTAÇÕES E MODO DE USAR:
VERMIMAX® possui 4 apresentações,
podendo estas serem combinadas entre si:

660 mg
e 1650 mg

• Cartucho contendo 2 ou 4
comprimidos de 660 mg (1 comprimido
para cada 10 kg de peso corporal),
• Cartucho contendo 2 ou 4
comprimidos de 1650 mg (1 comprimido
para cada 25 kg de peso corporal),
• Administrar por via oral 1 comprimido de
660 mg para cada 10 kg de peso corporal
ou 1 comprimido de 1650 mg para cada
25 kg de peso corporal, em dose única. O
comprimido pode ser misturado à ração ou
carne, sendo bem tolerado e dispensando
regime prévio. Repetir o tratamento a cada
3 (três) ou 6 (seis) meses, a critério do
Médico Veterinário.
PESO DO
ANIMAL

QUANTIDADE DE
COMPRIMIDOS

até 2 kg

¼ comp. de 660 mg

2 a 5 kg

½ comp. de 660 mg

5 a 10 kg

1 comp. de 660 mg

10 a 15 kg 1 + ½ comp. de 660 mg
15 a 20 kg

2 comp. de 660 mg

20 a 25 kg

2 + ½ comp. de 660 mg
ou 1 comp. de 1650 mg

25 a 30 kg

1 comp. de 1650 mg +
½ comp. de 660 mg

30 a 35 kg

1 comp. de 1650 mg +
1 comp. de 660 mg

35 a 40 kg

1 comp. de 1650 mg +
1 + ½ comp. de 660 mg

45 a 50 kg

2 comp. de 1650 mg

OBS: Respeitar a dosagem de um
comprimido de 660 mg para cada 10
kg de peso corporal ou um comprimido
de 1650 mg para cada 25 kg de peso
corporal, independente da combinação de
comprimidos a ser utilizada.

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob nº 8.101 em 16/01/2002.

RECOMENDAÇÕES:

Cartucho contendo 2 comprimidos
de 660 mg cada

As fêmeas podem ser tratadas antes
da cobertura e 10 dias antes do parto.
O tratamento dos filhotes pode ser feito
durante a lactação e após o desmame. A
fêmea pode ser vermifugada ao mesmo
tempo que os filhotes.
Para previnir reinfestações por Dipylidium
caninum, deve-se tratar o animal contra
pulgas, pois estas são hospedeiras
intermediárias desse helminto.
Consulte
sempre
um
Médico
Veterinário para se ter segurança do
tratamento.
PRECAUÇÕES:
Não se recomenda o uso em animais
debilitados, pois a ação farmacológica se
torna mais pronunciada.
Não administrar o produto em conjunto com
drogas colinérgicas, pela potencialização
da toxicidade.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO
VETERINÁRIO.
CONSERVAR O PRODUTO EM LOCAL
SECO E FRESCO, AO ABRIGO DA LUZ
SOLAR E FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Responsável Técnico:
Ricardo Lucas - CRMV-SP 5217
APRESENTAÇÃO:

Cartucho contendo 4 comprimidos
de 660 mg cada
Cartucho contendo 2 comprimidos
de 1650 mg cada.
Cartucho contendo 4 comprimidos
de 1650 mg cada.

PROPRIETÁRIO:
RHOBIFARMA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA
Rua Calêndula, 250 - Jd Boa Vista
Hortolândia - SP - CEP: 13187-044
FONE (19) 3845-7033
CNPJ: 04.913.008/0001-08
Indústria Brasileira.
www.rhobifarma.com.br
FABRICANTE:
ALTHAIA S/A INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
CNPJ: 48.344.725/0001-23

