
ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
EQUÍDEOS: ABATE -  O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 21 DIAS 
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

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.

Fórmula:
Cada 100 g contém:
Ivermectina ............................................................................................0,40 g
Pamoato de Pirantel .............................................................................38,30 g
Excipiente ..........q.s.p ........................................................................100,00 g

Informações técnicas: 
A ivermectina é uma lactona macrocíclica do grupo 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 princípio ativo do grupo das pirimidinas, que atua 
como agonista colinérgico e provoca excitação com posterior morte dos parasitas por paralisia 
espástica. A ivermectina possui amplo espectro de ação para vermes redondos, enquanto o pirantel 
possui atividade contra vermes redondos e vermes chatos. Assim, a associação entre a ivermectina 
e o pirantel permite que Mectimax Plus Pasta alcance um amplo espectro de ação, abrangendo os 
principais parasitas internos dos equinos. 
Indicações: 
Indicado para o controle e tratamento das verminoses gastrintestinais que parasitam os equinos, 
asininos e muares. Mectimax Plus Pasta usualmente é ativo contra os seguintes helmintos:
• Grandes Estrongilídeos: Adultos e estágios arteriais de Strongylus vulgaris, adultos e estágios
tissulares de S. edentatus, adultos de S. equinus e Triodontophorus spp.
• Pequenos Estrongilídeos: Adultos e larvas de 4º estágio de Cyathostomum spp, Cylicocyclus spp, 
Cylicostephanus spp, Cylicodontophorus spp e Cyalocephalus spp.
• Outros vermes redondos: Formas adultas de Habronema muscae, Trichostrongylus axei e
Strongyloides westeri. Adultos e imaturos de Oxyuris equi. Adultos, formas migratórias (L3) e
imaturos (L4) de Parascaris equorum e microfilárias de Onchocerca spp.
• Vermes Pulmonares: Adultos e larvas de 4º estágio de Dictyocaulus arnfieldi.
• Gasterófilos: Estágios gástricos e orais de Gasterophilus spp.
• Dermatoses causadas por larvas cutâneas de Habronema e Draschia spp (feridas de verão ou
esponjas).
• Cestódeos (Tênias): Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna, Paranoplocephala
mamillana.
Forma de Uso:
• Observe a graduação existente no êmbolo da seringa.
• Girar o anel, ajustando-o no êmbolo de acordo com o peso do animal a ser tratado.
• Introduzir a extremidade da seringa na boca do animal, pressionar o êmbolo até o anel,
depositando a pasta sobre a língua, sempre em direção ao fundo da boca.

Uso Veterinário
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Tabela de Dosificação:
A dose prescrita é de 200 mcg de IVERMECTINA por kg de peso e de 6,6 mg de Pirantel base 
por kg de peso em DOSE ÚNICA.

Peso              Quantidade de Produto
Até 100 kg 5,0 g
Até 200 kg 10,0 g
Até 300 kg 15,0 g
Até 400 kg 20,0 g
Até 500 kg 25,0 g

Observação: Em infecções agudas por Cestódeos, recomendamos duplicar a dose, sabendo 
que a Ivermectina não apresenta nenhuma toxicidade na dose de 400 mcg/kg de peso.
Período de Carência:Aos equideos que se destinarem ao consumo humano, suspender o 
tratamento 21 dias antes do abate. 
Precauções:
• Não dar água de beber ao animal imediatamente após a administração do produto.
• Manipular o produto com cuidado; não beber, não fumar ou comer durante sua administração.
• As embalagens vazias devem ser adequadamente destruídas, evitando contaminar o meio
ambiente.
Contraindicações: O produto pode ser administrado em equídeos de todas as idades, bem 
como em potros lactentes, fêmeas prenhes ou garanhões em cobertura, dispensando dieta
alimentar antes ou depois do tratamento.
Interações Medicamentosas:
Mectimax Plus Pasta não deve ser administrado simultaneamente com outros fármacos com 
mesmo mecanismo de ação, como por exemplo, inseticidas neuro-bloqueadores, devido ao
risco de uma exacerbação do efeito no animal hospedeiro. Igualmente, o pirantel não deve
ser administrado com vermífugos a base de piperazina, por apresentar ação antagonista a esta 
droga. 
Apresentação: Seringa plástica descartável, com êmbolo graduado, contendo 25 g do produto.
Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e 
fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO 
VETERINÁRIO.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP no 32.871
Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.428 em 16/12/2002.

Proprietário e Fabricante: 
União Química Farmacêutica Nacional S/A.

R. Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90
Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-000

DDG: 0800 701 1799 - CNPJ: 60.665.981/0001-18 
® Marca Registrada - Indústria Brasileira

40
26

24
5 

- 1
00

 x
15

0 
m

m
 - 

le
at

us
 7

25


