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Wormek® TX 3,5%
Ivermectina 3,5%

É o fim dos vermes e ectoparasitas.



Acerte no re$ultado e no tratament
a favor do seu bolso e contra vermes e ectoparasitas

Melhores resultados no rebanho e no seu bolso
 A formulação tixotrópica a base de ivermectina  

a 3,5% proporciona uma cobertura mais eficiente e 
com efeito duradouro.

Menor período de carência no mercado - 109 dias

Menos estresse para o animal, menos perda de peso
 Devido ao princípio tixotrópico, o Wormek® TX  

3,5% tem uma apresentação viscosa que ao ser 
agitado se fluidifica, e isso melhora a seringabilidade 
e a aplicação.

Wormek® TX 3,5%, os melhores 
benefícios, os melhores resultados:

Efetivo na redução das infecções por:

Eficaz contra vermes 
nematódeos gastrintestinais
(UFMG, 2008)

Alta segurança em bovinos (UFRRJ, 2008)

Eficácia no
combate a bernes
e controle de
larvas
(UFRRJ, 2008)
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Conteúdo:
1 frasco com 500mL

PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O 
PERÍODO DE CARÊNCIA, CONSULTE 

A BULA DO PRODUTO.

- Não aplicar em animais debilitados, exaustos, estressados ou doentes.
- Não aplicar em animais com menos de 4 meses.
- Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida ao 
principio ativo do produto.
- Não administrar em fêmeas gestantes, lactantes e em idade de reprodução.

- Manter a embalagem fechada e protegida da luz solar e do calor.
- Obedecer as dosagens e recomendações para uso do produto.
- Aplicar somente pela via subcutânea.
- Lavar as mãos após o manuseio do produto e não fumar ou alimentar-se 
durante o manuseio do mesmo. 
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não contamine coleções de água de qualquer natureza.

PRECAUÇÕES

Na posologia indicada e sob orientação do Médico Veterinário não 
devem ocorrer intoxicações na espécie para qual o produto é indicado.

REAÇÕES ADVERSAS

02 (dois) anos após a data de fabricação

PRAZO DE VALIDADE

Cartuchos contendo frascos-ampolas de 50,250, 500mL ou 1L.

APRESENTAÇÕES

WORMEK® TX 3,5% é um carrapaticida com eficácia comprovada 
de 23 dias após o tratamento. Havendo a necessidade de novo 
tratamento carrapaticida dentro do período de 109 dias, orientamos 
o uso do produto com moléculas ativas diferentes que possuam 
períodos de carência menores, uma vez que o período de 109 dias 
para abate deverá ser respeitado. Caso o produto Wormek TX 3,5% 
seja reaplicado, o período de carência de 109 dias deverá ser contado 
a partir da data da ÚLTIMA aplicação.
Antes de utilizar o produto recomenda-se a realização de um 
biocarrapaticidograma, a fim de avaliar a resistência de carrapatos ao 
princípio ativo da fórmula. Procure um médico veterinário para mais 
informações.
Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em 
regime de confinamentos, semi-confinamentos e em regime 
extensivo na fase de terminação.

CONSIDERAÇÕES

CONTRA INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

7  893652 026534

Ivermectina 3,5%
USO VETERINÁRIO

Agite antes de usar
Solução Injetável
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Ação Tixotrópica 

Produto em 
estado viscoso

Seringabilidade e Liberação mais lenta 
aplicação mais fácil

Ao ser agitado,
se fluidifica

Maior período
de ação médio

TESTADO E 
COMPROVADO
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Eficaz contra
carrapatos 
(UFRRJ, 2008)
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PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O 
PERÍODO DE CARÊNCIA, CONSULTE 

A BULA DO PRODUTO.

WORMEK® TX 3,5% é indicado no combate aos ectoparasitas que 
acometem os bovinos: carrapatos do gênero Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus (adultos – eficaz por 23 dias) e larvas de Dermatobia hominis 
(berne), além de combater os nematódeos gastrintestinais do gênero 
Cooperia punctata, C. spatulata, C. pectinata, Haemonchus placei, 
Trichostrongylus axei, Oesophagostomum radiatum, Trichuris discolor e 
Bunostomum phebotomum.
A ivermectina imobiliza os parasitas induzindo a uma paralisia tônica da 
musculatura destes. Estes efeitos ocorrem devido ao estímulo da 
abertura dos canais dos canais de cloro existentes nas sinapses nervosas 
dos vermes redondos e nas placas ou nos botões neuromusculares dos 
artrópodes, controlados pelo Ácido Glutâmico e pelo GABA (Ácido 
Gama-aminobutírico). Em consequência da paralisia os parasitas 
morrem e são eliminados.

A dose recomendada 700 mcg/Kg o que corresponde a 1 mL para cada 
50 Kg de peso vivo, administrada por via subcutânea.
Agitar vigorosamente o frasco antes da aplicação do produto.
Utilizar agulha estéril e os procedimentos assépticos devem ser 
obedecidos durante a aplicação.

- Não aplicar em animais debilitados, exaustos, estressados ou doentes.
- Não aplicar em animais com menos de 4 meses.
- Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida ao 
principio ativo do produto.
- Não administrar em fêmeas gestantes, lactantes e em idade de reprodução.

- Manter a embalagem fechada e protegida da luz solar e do calor.
- Obedecer as dosagens e recomendações para uso do produto.
- Aplicar somente pela via subcutânea.
- Lavar as mãos após o manuseio do produto e não fumar ou alimentar-se 
durante o manuseio do mesmo. 
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não contamine coleções de água de qualquer natureza.

Cada 100 mL contém
Ivermectina........................................................................ ......3,5 g
Veículo ......q.s.p ..................................................................100,00 mL 

CONSERVAR AS EMBALAGENS FECHADAS, EM LOCAL SECO E FRESCO, 
À TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30ºC), AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, 
FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOSMÉTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO 
MÉDICO VETERINÁRIO.

FÓRMULA

INDICAÇÕES
PRECAUÇÕES

Na posologia indicada e sob orientação do Médico Veterinário não 
devem ocorrer intoxicações na espécie para qual o produto é indicado.

REAÇÕES ADVERSAS

02 (dois) anos após a data de fabricação

PRAZO DE VALIDADE
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WORMEK® TX 3,5% é um carrapaticida com eficácia comprovada 
de 23 dias após o tratamento. Havendo a necessidade de novo 
tratamento carrapaticida dentro do período de 109 dias, orientamos 
o uso do produto com moléculas ativas diferentes que possuam 
períodos de carência menores, uma vez que o período de 109 dias 
para abate deverá ser respeitado. Caso o produto Wormek TX 3,5% 
seja reaplicado, o período de carência de 109 dias deverá ser contado 
a partir da data da ÚLTIMA aplicação.
Antes de utilizar o produto recomenda-se a realização de um 
biocarrapaticidograma, a fim de avaliar a resistência de carrapatos ao 
princípio ativo da fórmula. Procure um médico veterinário para mais 
informações.
Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em 
regime de confinamentos, semi-confinamentos e em regime 
extensivo na fase de terminação.

CONSIDERAÇÕES

CONTRA INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

DOSAGEM, MODO DE USAR E VIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Figura 1: Teste de campo, média de teleóginas > 4mm, eficácia carrapaticida. Figura 2: Teste de campo, média de larvas
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Indicações
Wormek® TX 3,5% combate os ecto e
endoparasitas que acometem os bovinos:
Carrapatos:

Rhipicephalus (Boophilus) microplus
Larvas:

Dermatobia hominis (berne)
Nematódeos gastrintestinais:

Cooperia punctata
C. spatulata
C. pectinata
Haemonchus placei
Trichostrongylus axei
Oesophagostomum radiatum
Trichuris discolor
Bunostomum phlebotomum

Modo de usar:
Agitar vigorosamente o frasco antes da 
aplicação do produto.
Administrar por via subcutânea.
Posologia:
1 mL para cada 50kg de peso vivo.
Apresentação:
Frascos com 50 mL, 500 mL e 1 L.

Há mais de 80 anos no mercado, a Vetoquinol é o 
nono maior laboratório veterinário dedicado à saúde 
animal do mundo, com foco em quatro espécies 
principais: cães, gatos, bovinos e suínos. 

Fundada na França em 1933, a Vetoquinol possui 
10 fábricas, inclusive no Brasil, mais de 2 mil 
funcionários em todo o mundo e está presente em 
25 países na Europa, Américas e Ásia-Pacífico, por 
meio de 140 distribuidores. Fábrica e centro de pesquisa e 

desenvolvimento em Lure - França

VETOQUINOL, MAIS DE 80 ANOS DE 
GRANDES CONQUISTAS

Wormek® TX 3,5%
Ivermectina 3,5%


