
Parasita Adulto l4 L4 inibido

Gastrointestinal roundworms

Ostertagia ostertagi

Ostertagia lyrata

Haemonchus placei

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus 
colubriformis

Cooperia spp.

Cooperia oncophora

Cooperia punctata

Cooperia pectinata

Cooperia surnabada

Bunostomum 
phlebotomum

Nematodirus helvetianus

Oesophagostomum
radiatum 

Oesophagostomum sp.

Trichuris discolor 

Parasitas pulmonares

Dictyocaulus viviparus
 

Eprinomectina solução para unção contínua 
para bovinos 

ELIVEC 5 mg/ml solução para unção contínua 
para bovinos 

Um ml de solução contém: Substância ativa: 
Eprinomectina 5,00 mg

Indicações de utilização, especificando as 
espécies-alvo: Tratamento de infestações pelos 
seguintes parasitas sensíveis à eprinomectina:

A duração da eficácia persistente pode ser 
variável para Cooperia spp e H. placei 14 dias após 
o tratamento, sobretudo em animais jovens e 
magros no momento do tratamento.
Contraindicações: É possível que as 
avermectinas não sejam bem toleradas em 
espécies não-alvo (incluindo cães, gatos e 
cavalos). Foram registados casos de mortalidade 
em cães, especialmente Collies, bobtail e raças 
e cruzamentos relacionados, e também em 
tartarugas. Não administrar noutras espécies 
animais. Não administrar por via oral ou 
por injetável. Não administrar em casos de 
hipersensibilidade à substância ativa ou a 
qualquer dos excipientes.
Precauções especiais para utilização em 
animais: Apenas para aplicação externa. 
Para uma utilização eficaz, o medicamento 
veterinário não deve ser aplicado em áreas da 
linha traseira cobertas de lama ou estrume. 
O medicamento veterinário deve ser aplicado 
apenas em pele saudável. Para evitar reações 
adversas devido à morte de larvas de estros 
no esófago ou espinha dorsal, recomenda-se 
a administração do medicamento veterinário 
após o fim da atividade da mosca e antes que 
as larvas atinjam os seus locais de repouso 
no corpo; consultar o médico veterinário para 
conhecer o período de tratamento adequado. 
Precauções especiais a adotar pela pessoa que 
administra o medicamento aos animais: Este 
medicamento veterinário pode ser irritante para a 
pele e os olhos e pode causar hipersensibilidade 
(reações alérgicas). Evitar o contacto com a pele 
e os olhos durante o tratamento e ao manusear 
animais tratados recentemente. Pessoas com 
hipersensibilidade conhecida à eprinomectina 
devem evitar o contacto com o medicamento 
veterinário. Utilizar luvas de borracha, botas e um 
casaco impermeável ao aplicar o medicamento 
veterinário. Se ocorrer contacto acidental com 
a pele, lavar a área afetada imediatamente com 
água e sabão. Se ocorrer uma exposição acidental 
com os olhos, lavar os olhos imediatamente 
com água. No caso de contaminação da roupa, 
retirar o mais rápido possível e lavar antes da 
reutilização. Este medicamento veterinário pode 
afetar o sistema nervoso central se for ingerido 
acidentalmente. Evite a ingestão acidental do 
medicamento veterinário, inclusive no contacto 
mão-boca. Se ocorrer ingestão, lavar a boca com 
água e consultar um médico. Não fumar, comer ou 
beber ao manipular o medicamento veterinário. 
Lavar as mãos depois de administrar. Outras 
precauções: A eprinomectina é muito tóxica para 
os organismos aquáticos, é persistente nos solos 
e pode acumular-se nos sedimentos.
Reações adversas (frequência e gravidade): 
Em casos muito raros, observaram-se reações 
temporárias de lambidelas, tremores da pele no 
local de administração, reações locais menores, 
como a ocorrência de descamação da pele no 
local de administração.

Utilização durante a gestação, a lactação 
ou a postura de ovos: Estudos de laboratório 
(rato, coelho) não produziram evidências de 
efeitos teratogénicos ou embriotóxicos devido 
à administração da eprinomectina em doses 
terapêuticas. A segurança do medicamento 
veterinário em bovinos foi estabelecida durante a 
gestação e a lactação e em touros reprodutores. 
Pode ser administrado durante a gestação e a 
lactação, bem como em touros reprodutores.
Interações medicamentosas e outras formas 
de interação: Uma vez que a eprinomectina se 
liga fortemente às proteínas plasmáticas, tal 
deve ser levado em consideração se for utilizada 
em associação com outras moléculas com as 
mesmas características.
Posologia e via de administração: Administração 
tópica por unção contínua. Para ser administrado 
topicamente num único tratamento na dose 
de 500 μg de eprinomectina por kg de peso 
corporal, equivalente a 1 ml por 10 kg de peso 
corporal.
Sobredosagem (sintomas, procedimentos 
de emergência, antídotos), (se necessário): 
emergência, antídotos), (se necessário)
Não se observaram quaisquer sinais de 
toxicidade após a administração de até 5 vezes a 
dose recomendada. Não foi identificado qualquer 
antídoto específico.
Intervalo(s) de segurança: Carne e vísceras: 
15 dias. Leite: zero horas.
Prazo de validade: Prazo de validade do 
medicamento veterinário tal como embalado 
para venda: 2 anos Prazo de validade após 
a primeira abertura do acondicionamento 
primário: 18 meses e antes do prazo de validade 
expirar
Precauções especiais de conservação: 
1 l: Conservar o frasco na embalagem para 
protegê-lo da luz. 2,5 l e 5 l: Este medicamento 
veterinário não requer quaisquer condições de 
conservação especiais.
Dimensão da embalagem: Frascos de 1l, e.5 l e 5l..
Número de autorização de introdução no 
mercado: 1179/01/18DFVPT.
Titular da autorização de introdução no mercado:
LIVISTO Int’l, S.L.
Av. Universitat Autònoma, 29
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona (Espanha).
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PROTEÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES

ELIVEC 5 mg/ml

ZERO HORAS DE INTERVALO DE SEGURANÇA

Eprinomectina solução para unção contínua para bovinos 

- Parasitas oculares (etapas parasitárias):  
Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum

- Ácaros: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var. Bovis
- Piolhos sugadores: Linognathus vituli,   

Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus
- Piolhos picadores:  Bovicola (Damalinia) bovis
- Moscas dos cornos: Haematobia irritans

PROTEÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES

ELIVEC
5 mg/ml

LIVISTO Int’l
Av. Universitat Autònoma, 29
08290 Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona) Espanha.
livisto.com

O medicamento veterinário protege os animais 
de reinfestações com:
- Nematodirus helvetianus durante 14 dias.
- Trichostrongylus axei durante 21 dias.
- Dictyocaulus viviparus, Haemonchus placei,  
 Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia
 surnabada, Oesophagostomum radiatum e   
 Ostertagia ostertagi durante 28 dias.

Distribuidor em Portugal:
Campifarma, Lda
Avenida Pedro Álvares Cabral,
Centro Empresarial Sintra-Estoril V, Ed. E24
2710-297 Sintra, Portugal.
www.campifarma.com
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ENDECTOCIDA
ELIVEC tem um largo espectro com altas taxas de eficácia contra várias espécies comuns de endoparasitas e ectoparasitas.

0 HORAS NO LEITE                          

NEMATOCIDA PERSISTENTE
ELIVEC é um nematocida com actividade persistente contra 
alguns nemátodes, prevenindo reinfestação até 14-28 dias 
após o tratamento.

14 dias de proteção

Nematodirus helvetianus

21 dias de proteção

Trichostrongylus axei

28 dias de proteção

Dictyocaulus viviparus Ostertagia ostertagi

Cooperia oncophora Oesophagostomum radiatum

Cooperia punctata Haemonchus placei

Cooperia surnabada

A ELIVEC tem um teor de óleo de mais 
de 90%, promovendo um maior poder 
adesivo e torna-o impermeável à chuva 
e mais aderência à pele1

Outras eprinomectinas têm 
formulações que são adversamente 
afetadas pela humidade e pela chuva, 
resultando num menor
tempo de contato.

A LIVISTO encoraja o uso racional de parasiticidas, a fim de minimizar a resistência aos medicamentos e reduzir efeitos 
ambientais adversos. Um programa de controlo direcionado para parasitas, utilizando o produto apropriado no momento 
certo reduz a doença clínica e minimiza as perdas na produção.

INTERVALO DE 
SEGURANÇA

DOSE

Carne e vísceras
15 dias

Leite
0 horas

1 ml / 10 kg de peso 
corporal topicamente
Tratamento único

ECTOPARASITASENDOPARASITAS

SEGURO E EFICAZ MESMO 
EM DIAS DE CHUVA

A suas propriedades farmacocinéticas 
permitem um intervalo de segurança 
de 0 horas no leite, tornando o ELIVEC 
um  produto adequado para o controlo 
de parasitas em vacas leiteiras em 
qualquer estágio da lactação.

NEMÁTODES GASTROINTESTINAIS (Adultos e larvas L4)

PIOLHOS SUGADORES
• Linognathus vituli
• Haematopinus eurysternus
• Solenopotes capillatus

PARASITAS OCULARES  
(etapas parasitárias)
• Hypoderma bovis
• Hypoderma lineatum

PARASITAS PULMONARES

• Dictyocaulus viviparus (adultos e L4)

• Ostertagia ostertagi   
 (including inhibited L4 larvae) 

• Ostertagia lyrata    
 (apenas adultos)

• Haemonchus placei
• Trichostrongylus axei
• Trichostrongylus colubriformis 
• Cooperia sp.    
 (incluindo larvas L4 inibidas)

• Cooperia oncophora

• Cooperia punctata
• Cooperia pectinata
• Cooperia surnabada
• Bunostomum phlebotomum
• Nematodirus helvetianus
• Oesophagostomum radiatum
• Oesophagostomum sp.   
 (apenas adultos)

• Trichuris discolor   
 (apenas adultos)

MOSCAS DOS CORNOS
• Haematobia irritans

PIOLHOS PICADORES
• Damalinia bovis

ÁCAROS
• Chorioptes bovis
• Sarcoptes scabiei var. Bovis

PROTEÇÃO EM 
TODAS AS DIREÇÕES

ELIVEC 5 mg/ml 
Eprinomectina solução para unção contínua para bovinos 


