
Fórmula: 
Cada seringa contém:
Doramectina........................................................................................................................................ 0,12 g
Pamoato de pirantel*....................................................................................................................... 11,508 g
Aroma de maçã................................................................................................................................... 0,09 g
Veículo q.s.p.......................................................................................................................................... 30 g
* Equivalente a 3,996 g de Pirantel base

Informações técnicas:
A doramectina é uma lactona macrocíclica da família das avermectinas, e atua por meio da potencialização 
do ácido gama-aminobutírico (GABA) no cordão nervoso ventral dos parasitas, causando paralisia flácida. O 
pirantel é um agonista colinérgico que provoca excitação e posterior morte dos parasitas por paralisia espástica.   
A doramectina possui espectro de ação para vermes redondos, ao passo que o pirantel possui atividade contra 
vermes redondos e vermes chatos. Assim, a associação entre a doramectina e o pirantel permite que Dorax 
Plus Pasta alcance um amplo espectro de ação, abrangendo os principais parasitas internos dos equinos.

Indicações: 
Dorax Plus Pasta é indicado para equinos no tratamento das parasitoses causadas pelas seguintes 
espécies de parasitas sensíveis à associação entre a doramectina e o pirantel: 
• Vermes redondos (nematódeos): grandes estrôngilos (Strongylus vulgaris), pequenos estrôngilos 
(Cyathostominae), Parascaris equorum e Oxyuris equi
• Vermes chatos (cestódeos): Anoplocephala perfoliata
 
Posologia e modo de usar: 
A dose normal do produto para vermes redondos é de 5 g para cada 100 kg de peso corporal, o que 
equivale a 0,2 mg/kg de doramectina e 6,6 mg/kg de pirantel base. 
Nas infecções por vermes chatos, recomenda-se o dobro da dose, ou seja, 10 g de produto para cada 100 
kg de peso, o que equivale a 0,4 mg/kg de doramectina e 13,32 mg/kg de pirantel base.

Dorax Plus Pasta possui uma seringa com êmbolo graduado, de modo a ajustar a dose de acordo com 
o peso dos animais. Observe as seguintes orientações:
• Gire o anel, ajustando-o no êmbolo de acordo com o peso do animal a ser tratado.
• Introduza a extremidade da seringa na boca do animal e pressione o êmbolo até o anel, depositando a 
pasta sobre a língua, sempre em direção ao fundo da boca.

A tabela a seguir apresenta as doses de Dorax Plus Pasta:

Peso Dose (vermes redondos) Dose (vermes chatos)

100 kg 5 g 10 g

200 kg 10 g 20 g

300 kg 15 g 30 g (1 seringa)

ANTI-HELMÍNTICO DE AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO PARA EQUINOS

ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER ADMINISTRADO A EQUINOS DESTINADOS AO 
CONSUMO HUMANO.
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.

DORAMECTINA + 
PAMOATO DE PIRANTEL 

USO VETERINÁRIO
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400 kg 20 g 40 g

500 kg 25 g 50 g

600 kg 30 g (1 seringa) 60 g (2 seringas)

Dorax Plus Pasta é indicado em dose única. A repetição do tratamento deve ficar a critério do médico 
veterinário, conforme o protocolo de controle parasitário adotado na propriedade ou na região de 
interesse.

Contraindicações: 
O produto não deve ser utilizado em equinos sensíveis a quaisquer dos componentes da formulação.
O produto não deve ser utilizado em animais destinados ao consumo humano.
A segurança do produto não foi avaliada na gestação e na lactação. Por isso, não se recomenda o seu 
uso em fêmeas durante esses períodos de vida.

Efeitos adversos: 
Quando for utilizado conforme a posologia e modo de usar preconizados, não é esperada a ocorrência de 
efeitos adversos com o uso do produto.

Período de carência:
O produto não deve ser utilizado em equinos cuja carne seja destinada ao consumo humano.

Apresentação: 
Seringas plásticas contendo 30 g, com êmbolo graduado.

Conservar em local seco, a temperatura ambiente (15ºC a 30ºC), ao abrigo da luz solar direta e fora do 
alcance de crianças e animais domésticos.
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