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Composição
1 ml contém: Toltrazuril 50 mg. Excepientes: 
Benzoato sódico (E211), 2,1 mg;
Propionato sódico (E281), 2,1 mg

Forma farmacêutica
Suspensão oral

Espécies alvo
Suínos (leitões, 3 a 5 dias de vida).

Indicações
Prevenção de sinais clínicos de coccidiose em 
leitões (3-5 dias de vida) em explorações com 
história clínica confirmada de coccidiose causada 
por Isospora suis.

Contraindicações
Não utilizar em caso de hipersensibilidade 
à substância ativa ou a qualquer um dos 
excipientes.

Recomendações especiais
É recomendável tratar todos os animais da 
ninhada. Medidas higiénicas poderão reduzir o
risco de coccidiose. É por isso recomendado 
melhorar as condições higiénicas, 
particularmente a limpeza e reduzir a
humidade existente.

Precauções especiais
Para tratar uma situação de coccidiose clínica em 
animais que apresentam sintomas de diarreia,
terapia de suporte adicional pode ser requerida. 
Como qualquer parasiticida, a sua utilização 
frequente e repetida pode levar ao aparecimento 
de resistências.

Reações adversas 
Nenhumas conhecida

Interações
Não existem interações associadas à 
administração se suplementos de ferro.

Doses e vias de administração 
Uso oral. Tratamento individual.
A cada leitão entre os 2-5 dias de vida deve ser 
administrado uma dose oral de 20 mg Toltrazuril/
Kg de Peso corporal, que corresponde a 0,4 ml de 
suspensão oral por Kg de Peso Vivo.
Devido ao pequeno volume administrado a 
cada leitão, o uso de equipamento calibrado a 
intervalos de 0,1 ml é recomendado.
A suspensão oral deve ser agitada antes de usar.
O tratamento durante um surto de coccidiose 
é de eficácia limitada pois os danos na parede 
intestinal já poderão ter ocorrido.

Sobredosagem
Não foram observados sinais de intolerância 
em administrações 3 vezes superiores ao 
recomendado.

Intervalo de segurança 
Carne e vísceras: 73 dias

Número de Autorização de Introdução no 
Mercado: 
798/01/14/DFVPT

Medicamento sujeito a prescrição veterinária.
Deve ser administrado pelo médico veterinário ou 
sob a sua responsabilidade direta.
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ESPACOX CONTROLA A COCCIDIOSE
ESPACOX é toltrazuril a 5% em suspensão oral para leitões.
Espacox provou a sua eficácia, através de um estudo em duas 
explorações comerciais, no Noroeste de Espanha com alta 
prevalência de Isospora suis.

ESPACOX foi comparado com o produto de referência:

• O sucesso do tratamento em ambos os grupos rondou os 98%
• Não existiram diferenças estatisticamente relevantes nos  
 dois grupos

ESPACOX, A IMPORTÂNCIA 
E VANTAGEM DO USO DE 
PARTÍCULAS MICRONIZADAS

CONSEQUÊNCIAS
O Isospora está associado com perdas económicas graves.
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ALTA EFICÁCIA
Coccidicida. Ativo em todos as fases dos parasitas.1

SEGURO E SEM CONTRAINDICAÇÕES
Não foram observados sinais de intolerância em leitões 
em doses 3 vezes superioresao indicado.

FÁCIL ADMINISTRAÇÃO

A infeção é feco-oral e ocorre entre o 3º e o 5º dia de vida 
através da ingestão de oócitos esporulados. É basicamente 
transmitida entre leitões.

A destruição pelo parasita (I. suis) da parede intestinal 
provoca diminuição do ganho médio diário não apenas 
durante o período da infeção mas também durante as 
6/7 semanas após a infeção.5

Uma vez que o Isospora suis se estabelece numa exploração 
é muito difícil erradicá-lo.

País Prevalência no estudo

Canadá2 70%

Polônia3 66%

Alemanha, Áustria, e Suíça4 76%

Alteração na absorção
e digestão dos nutrientes

Desidratação, pobre condição corporal

Heterogeneidade da camada

Risco aumentado
de infeções secundárias

Diarreia

Sistema imunitário diminuído

Taxa de crescimento inadequada

Redução do ganho médio diário

Aumento da mortalidade

Maior uso de antibióticos

A Coccidiose é a patologia de origem parasitária mais 
comum em leitões dos 7 aos 14 dias de vida e provoca 
diarreia em 50% dos animais infetados.1

A sua prevalência é elevada em leitões em todo o Mundo, 2,3,4 
mesmo em explorações modernas e de excelente maneio.

Para melhorar a qualidade da suspensão oral, reduzimos o 
tamanho das partículas da suspensão através do processo 
de micronização, para aumentar a sua homogeneidade e
biodisponibilidade.

Isto resulta numa absorção mais rápida e completa, assim 
como uma maior precisão na dosificação, aumentando a 
eficácia do ESPACOX.

DOSAGE 

Dose única oral
0.4 ml/kg b.w

COCCIDIOSIS, A PROBLEM WORLDWIDE


