Wormek TX 3,5%
®

Ivermectina 3,5%

É o fim dos vermes e ectoparasitas.

vetoquinol.com.br

Acerte no re$ultado e no tratament

a favor do seu bolso e contra vermes e ectoparasitas
Wormek® TX 3,5%, os melhores
benefícios, os melhores resultados:
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.

Eficaz contra vermes
nematódeos gastrintestinais

Menor período de carência no mercado - 109 dias

(UFMG, 2008)

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.
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tulata
C. spa

eria
Coop ta
a
punct

Ação Tixotrópica

a
ctinat
C. pe

Maior período
de ação médio

35º 96,04%
DIA

49º 97,20%
DIA

s
onchu
Haem cei
la
p

gylus
stron
Tricho axei

tomum
hagos
Oesop adiatum
r

63º 96,15%
DIA

Ao ser agitado,
se fluidifica

Seringabilidade e
aplicação mais fácil

Liberação mais lenta

um
stom
Buno omum
t
o
b
phle

Alta segurança em bovinos
Eficaz contra
carrapatos

Eficácia no
combate a bernes
e controle de
larvas

Agite
Agite antes
antes de
de usar
usar
Solução
Solução Injetável
Injetável

USO
USOVETERINÁRIO
VETERINÁRIO

Ivermectina
Ivermectina 3,5%
3,5%

TX 3,5%

Wormek
TX 3,5%

USO
USOVETERINÁRIO
VETERINÁRIO

Agite
Agite antes
antes de
de usar
usar
Solução
Solução Injetável
Injetável

REAÇÕES ADVERSAS
ADVERSAS
REAÇÕES
Na
Naposologia
posologiaindicada
indicadaeesob
soborientação
orientaçãodo
doMédico
MédicoVeterinário
Veterinárionão
não
devem
devemocorrer
ocorrerintoxicações
intoxicaçõesna
naespécie
espéciepara
paraqual
qualooproduto
produtoééindicado.
indicado.

0mL

50

ú
te
Con

m
f ra sc o c o

PRAZO
PRAZO DE
DE VALIDADE
VALIDADE

PARA
PARAMAIORES
MAIORESINFORMAÇÕES
INFORMAÇÕESSOBRE
SOBREOO
PERÍODO
PERÍODODE
DECARÊNCIA,
CARÊNCIA,CONSULTE
CONSULTE
BULADO
DOPRODUTO.
PRODUTO.
AABULA

Conteúdo:
1 frasco com 500mL

Wormek
TX 3,5%

Ivermectina3,5%
3,5%
Ivermectina

USOVETERINÁRIO
VETERINÁRIO
USO

Agiteantes
antesde
deusar
usar
Agite
SoluçãoInjetável
Injetável
Solução

CONSIDERAÇÕES
CONSIDERAÇÕES

INDICAÇÕES
INDICAÇÕES
WORMEK®
WORMEK® TX
TX 3,5%
3,5% éé indicado
indicado no
no combate
combate aos
aos ectoparasitas
ectoparasitas que
que
acometem
acometem os
os bovinos:
bovinos: carrapatos
carrapatos do
do gênero
gêneroRhipicephalus
Rhipicephalus (Boophilus)
(Boophilus)
microplus
(adultos
microplus
(adultos –– eficaz
eficaz por
por 23
23 dias)
dias) ee larvas
larvas de
deDermatobia
Dermatobia hominis
hominis
(berne), além
além de
de combater
combater os
os nematódeos
nematódeos gastrintestinais
gastrintestinais do
do gênero
gênero
(berne),
Cooperia punctata,
punctata, C.
C. spatulata,
spatulata, C.
C. pectinata,
pectinata, Haemonchus
Haemonchus placei,
placei,
Cooperia
Trichostrongylus axei,
axei, Oesophagostomum
Oesophagostomum radiatum,
radiatum, Trichuris
Trichuris discolor
discolor ee
Trichostrongylus
Bunostomumphebotomum
phebotomum
Bunostomum
..
ivermectinaimobiliza
imobilizaos
osparasitas
parasitasinduzindo
induzindoaauma
umaparalisia
paralisiatônica
tônicada
da
AAivermectina
musculatura
musculatura destes.
destes. Estes
Estes efeitos
efeitos ocorrem
ocorrem devido
devido ao
ao estímulo
estímulo da
da
abertura
aberturados
doscanais
canaisdos
doscanais
canaisde
decloro
cloroexistentes
existentesnas
nassinapses
sinapsesnervosas
nervosas
dos
dosvermes
vermesredondos
redondoseenas
nasplacas
placasou
ounos
nosbotões
botõesneuromusculares
neuromuscularesdos
dos
artrópodes, controlados
controlados pelo
pelo Ácido
Ácido Glutâmico
Glutâmico ee pelo
pelo GABA
GABA (Ácido
(Ácido
artrópodes,
Gama-aminobutírico). Em
Em consequência
consequência da
da paralisia
paralisia os
os parasitas
parasitas
Gama-aminobutírico).
morremeesão
sãoeliminados.
eliminados.
morrem

VENDASOB
SOBPRESCRIÇÃO
PRESCRIÇÃOEEAPLICAÇÃO
APLICAÇÃOSOB
SOBORIENTAÇÃO
ORIENTAÇÃODO
DO
VENDA
MÉDICOVETERINÁRIO.
VETERINÁRIO.
MÉDICO

APRESENTAÇÕES
APRESENTAÇÕES

77 893652
893652 026534
026534

PRECAUÇÕES
PRECAUÇÕES

Manteraaembalagem
embalagemfechada
fechadaeeprotegida
protegidada
daluz
luzsolar
solareedo
docalor.
calor.
- -Manter
Obedeceras
asdosagens
dosagenseerecomendações
recomendaçõespara
parauso
usodo
doproduto.
produto.
- -Obedecer
Aplicarsomente
somentepela
pelavia
viasubcutânea.
subcutânea.
- -Aplicar
Lavaras
asmãos
mãosapós
apósoomanuseio
manuseiodo
doproduto
produtoeenão
nãofumar
fumarou
oualimentar-se
alimentar-se
- -Lavar
duranteoomanuseio
manuseiodo
domesmo.
mesmo.
durante
Nãoreutilizar
reutilizaras
asembalagens
embalagensvazias.
vazias.
- -Não
Conservefora
forado
doalcance
alcancede
decrianças
criançaseeanimais
animaisdomésticos.
domésticos.
- -Conserve
Nãocontamine
contaminecoleções
coleçõesde
deágua
águade
dequalquer
qualquernatureza.
natureza.
- -Não
Naposologia
posologiaindicada
indicadaeesob
soborientação
orientaçãodo
doMédico
MédicoVeterinário
Veterinárionão
não
Na
devemocorrer
ocorrerintoxicações
intoxicaçõesna
naespécie
espéciepara
paraqual
qualooproduto
produtoééindicado.
indicado.
devem

Cada
Cada100
100mL
mLcontém
contém
Ivermectina.........
....................................................................3,5
......3,5gg
Ivermectina.........
................................................................
Veículo......q.s.p
......q.s.p..................................................................100,00
..................................................................100,00mL
mL
Veículo

CONSERVARAS
ASEMBALAGENS
EMBALAGENSFECHADAS,
FECHADAS,EM
EMLOCAL
LOCALSECO
SECOEEFRESCO,
FRESCO,
CONSERVAR
TEMPERATURAAMBIENTE
AMBIENTE(15
(15AA30ºC),
30ºC),AO
AOABRIGO
ABRIGODA
DALUZ
LUZSOLAR,
SOLAR,
ÀÀTEMPERATURA
FORADO
DOALCANCE
ALCANCEDE
DECRIANÇAS
CRIANÇASEEANIMAIS
ANIMAISDOSMÉTICOS.
DOSMÉTICOS.
FORA

Cartuchos
Cartuchoscontendo
contendofrascos-ampolas
frascos-ampolasde
de50,250,
50,250,500mL
500mLou
ou1L.
1L.

02
02(dois)
(dois)anos
anosapós
apósaadata
datade
defabricação
fabricação

(UFRRJ, 2008)

CONTRAINDICAÇÕES
INDICAÇÕESEELIMITAÇÕES
LIMITAÇÕESDE
DEUSO
USO
CONTRA
Nãoaplicar
aplicarem
emanimais
animaisdebilitados,
debilitados,exaustos,
exaustos,estressados
estressadosou
oudoentes.
doentes.
- -Não
Nãoaplicar
aplicarem
emanimais
animaiscom
commenos
menosde
de44meses.
meses.
- -Não
Nãoadministrar
administrarem
emanimais
animaiscom
comhipersensibilidade
hipersensibilidadeconhecida
conhecidaao
ao
- -Não
principioativo
ativodo
doproduto.
produto.
principio
Nãoadministrar
administrarem
emfêmeas
fêmeasgestantes,
gestantes,lactantes
lactanteseeem
emidade
idadede
dereprodução.
reprodução.
- -Não

REAÇÕESADVERSAS
ADVERSAS
REAÇÕES

ddoo
m
:: 11
om
ffrraassccoo cco

doserecomendada
recomendada700
700mcg/Kg
mcg/Kgooque
quecorresponde
correspondeaa11mL
mLpara
paracada
cada
AAdose
50Kg
Kgde
depeso
pesovivo,
vivo,administrada
administradapor
porvia
viasubcutânea.
subcutânea.
50
Agitarvigorosamente
vigorosamenteoofrasco
frascoantes
antesda
daaplicação
aplicaçãodo
doproduto.
produto.
Agitar
Utilizar agulha
agulha estéril
estéril ee os
os procedimentos
procedimentos assépticos
assépticos devem
devem ser
ser
Utilizar
obedecidosdurante
duranteaaaplicação.
aplicação.
obedecidos

WORMEK®TX
TX3,5%
3,5% ééum
umcarrapaticida
carrapaticidacom
comeficácia
eficáciacomprovada
comprovada
WORMEK®
de 23
23 dias
dias após
após oo tratamento.
tratamento. Havendo
Havendo aa necessidade
necessidade de
de novo
novo
de
tratamentocarrapaticida
carrapaticidadentro
dentrodo
doperíodo
períodode
de109
109dias,
dias,orientamos
orientamos
tratamento
uso do
do produto
produto com
com moléculas
moléculas ativas
ativas diferentes
diferentes que
que possuam
possuam
oo uso
períodos de
de carência
carência menores,
menores, uma
uma vez
vez que
que oo período
período de
de 109
109 dias
dias
períodos
para abate
abate deverá
deverá ser
ser respeitado.
respeitado. Caso
Caso oo produto
produto Wormek
Wormek TX
TX 3,5%
3,5%
para
sejareaplicado,
reaplicado,ooperíodo
períodode
decarência
carênciade
de109
109dias
diasdeverá
deveráser
sercontado
contado
seja
partirda
dadata
datada
daÚLTIMA
ÚLTIMAaplicação.
aplicação.
aapartir
Antes de
de utilizar
utilizar oo produto
produto recomenda-se
recomenda-se aa realização
realização de
de um
um
Antes
biocarrapaticidograma,aafim
fimde
deavaliar
avaliaraaresistência
resistênciade
decarrapatos
carrapatosao
ao
biocarrapaticidograma,
princípioativo
ativoda
dafórmula.
fórmula.Procure
Procureum
ummédico
médicoveterinário
veterináriopara
paramais
mais
princípio
informações.
informações.
Proibidooouso
usodeste
desteproduto
produtoem
embovinos
bovinosde
decorte
cortecriados
criadosem
em
Proibido
regime de
de confinamentos,
confinamentos, semi-confinamentos
semi-confinamentos ee em
em regime
regime
regime
extensivona
nafase
fasede
determinação.
terminação.
extensivo

Figura 1: Teste de campo, média de teleóginas > 4mm, eficácia carrapaticida.
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Figura 2: Teste de campo, média de larvas
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®
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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.

VETOQUINOL, MAIS DE 80 ANOS DE
GRANDES CONQUISTAS
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.

Fábrica e centro de pesquisa e
desenvolvimento em Lure - França

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.

/vetoquinol
Informações: (11) 3568-1111
www.vetoquinol.com.br

