Contém
4 comprimidos
de 940mg cada
USO VETERINÁRIO
Fórmula:
Cada comprimido contém:
Pamoato de pirantel............................................144 mg
Praziquantel..........................................................50 mg
Fenbendazole......................................................500 mg
Excipiente q.s.p..................................................940 mg

Indicações: VERMKILL PLUS COMPRIMIDOS é um anti-helmíntico de amplo
espectro na forma de comprimidos, indicado no combate dos cestódeos e
nematódeos que infestam cães e gatos.
Espectro Anti-Helmíntico: Trichuris vulpis, Trichinella spiralis, Toxocara canis,
Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Ancylostoma
tubaeforme, Uncinaria stenocephala, Echinococcus granulosos, Echinococcus
multiloculares, Dipylidium caninum, Taenia avis, Taenia hidatigena, Taenia
pisiformis, Multiceps multiceps, Mesocestoides ssp, Hidatigena taeniaeformis,
Joyeuxiella pasqualei.
Modo de Usar: Via de administração: Via oral. Administrar VERMKILL PLUS
COMPRIMIDOS na dosagem de 1 comprimido para cada 10kg de peso do animal,
em dose única ou a critério do Médico Veterinário. O medicamento pode ou não ser
misturado a alimentos, sendo preferível que o animal não esteja de estômago
vazio.
Efeitos Colaterais: Doses excessivas induzem anorexia, vômitos, salivação,
diarréia e letargia em menos de 5% dos animais que recebem o Praziquantel.
Conservação: Conservar em local fresco e seco (15°C a 30°C), fora do alcance de
crianças e animais domésticos.

Precauções: Venda sob prescrição de Médico Veterinário. Para um uso seguro,
devem ser seguidas as recomendações de dose, uso do produto e indicação do
médico veterinário. Caso o animal tenha pulgas, recomenda-se um tratamento
adicional contra as mesmas, já que são hospedeiras intermediárias do Dypilidium
caninum.
Utilização em fêmeas em qualquer fase de gestação ou lactação, e em filhotes,
bem como em animais debilitados, somente com indicação do Médico Veterinário.
Interações Medicamentosas: Devido as suas propriedades colinérgicas o
pirantel não deve ser administrado juntamente com outras drogas com
propriedades colinérgicas (morantil ou levamisole) ou substâncias
anticolinesterásicas (compostos organofosforados), porque podem levar a
potencialização da sua toxicidade. O uso concomitante com dexametasona, reduz
a biodisponibilidade do praziquantel.
Responsável Técnico: Priscila O. Falcão Paixão Costa - CRMV/BA 4.594
Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 5.210 em 08/08/95.
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