
Cada caixa de Guardian®SR contém:
(1) uma garrafa de microesferas de 
     moxidectina,
(2) um veículo,
(3) uma seringa,
(4) agulhas.

Um frasco de mistura contém 
algo mais 17ml de produto e que é 

suficiente para tratar 17 cães 
de 20 kg na dose de 0,05 ml / kg

 de peso corporal

R

Vantagens para o Médico Veterinário

 100%  eficaz contra a D. immitis e D. repens
 Gestão directa da Filariose cárdio pulmonar
 Controlo completo
 Protecção durante toda a estação de risco 
 Compatível com outros medicamentos
 Seguro para todas as raças, durante a gestação, para os animais 

        de reprodução e para os cachorros a partir das 12 semanas de idade

VANTAGENS PARA O PROPRIETÁRIO

 Um único tratamento para toda a estação de risco
 Nenhum risco de esquecer as doses mensais 
 Segurança da profilaxia correcta 
 Protecção do cão confiada ao Médico Veterinário

AS VANTAGENS DO GUARDIAN®SR

GUARDIAN®SR INJECTÁVEL. 
Composição: 100 g. de microsferas/ 10 g moxidectina. Indicações e espécie de destino: prevenção da dirofilariose (D. immitis). Para a prevenção de 
lesões cutâneas e dermatites causadas por D. Repens. Tratamento de infecções causadas por larvas e adultos de Ancylostomum caninum e Uncinaria 
stenocephala presentes no momento da prevenção da dirofilariose. Dosagem e via de administração: o medicamento veterinário deve ser administrado 
na dose de 0,17 mg de moxidectina por kg de peso corporal como dose única por via subcutânea, i.e. 0,05ml de suspensão injectável final por kg de peso 
corporal. Quando administrado no mês anterior ao início da actividade do hospedeiro intermediário (mosquito) o medicamento veterinário demonstrou 
eficácia persistente durante o período sazonal de risco da dirofilariose causada por D. immitis e lesões cutâneas causadas por D. repens na Europa. 
Contra-indicações: não administrar a cães com menos de 12 semanas de idade. Não administrar por via intravenosa. Precauções: a prevenção da 
dirofilariose com medicamento veterinário só deve ser efectuada em cães com resultado negativo ao teste para a dirofilariose. Antes de iniciar o tratamento 
com medicamento veterinário, os cães infectados devem ser tratados para eliminar as dirofilárias adultas e microfilárias. Estes tratamentos devem ser 
realizados sob responsabilidade médico-veterinária. Evitar o contacto com a pele e olhos. Lavar as mãos após a utilização. Em caso de auto-injecção 
acidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo; deve ser efectuado tratamento sintomático. Não misturar 
com outras substâncias. O medicamento veterinário não utilizado ou os seus resíduos devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor. Nº de 
registo: 51457 no INFARMED . Uso veterinário.
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RISCO

FILARIOSE
UMA DOENÇA SUBESTIMADA
A Dirofilaria immitis e a Dirofilaria repens são endémicas numa grande parte do sul da Europa.

De acordo com o ESCCAP1 estes são os principais factores de risco para a Dirofilariose:

 Um aumento das temperaturas médias tende a alargar as áreas de risco e a estação   

de risco para a infecção, e isto contribui para um aumento da taxa de prevalência.

 Os vectores mais importantes na Europa são as espécies do género Culex, 

Aedes, e Anopheles. Recentemente, o Aedes albopictus, o Mosquito do Tigre   

Asiático, que está actualmente a disseminar-se pela Europa, demonstrou ser   

um vector competente para a Dirofilaria spp. sob condições de campo. 

 Os factores sócio-económicos são também importantes; tais como a    

densidade e o movimento dos cães microfilarémicos, 

que são reservatórios  da doença. 

Figura 1: Áreas endémicas aproximadas de D. immitis e D. repens na Europa.

FACTORES DE RISCO            

R

A ELANCO RELANÇA GUARDIAN®SR
 A Eli Lilly é uma empresa farmacêutica líder, que, desde 1876, 
pesquisa, desenvolve e distribui em todo o mundo produtos farmacêuticos 
de grande importância para a saúde do homem.

 A Elanco, divisão Animal Health de Eli Lilly nasce em 1954, com 
focalização nos medicamentos veterinários destinados aos animais de 
produção. 

 A partir deste know-how científico nasce a nova divisão Companion 
Animal Health, com o objectivo de desenvolver soluções para melhorar a 
saúde e o bem estar dos animais de companhia.

 A Elanco Companion Animal Health concluiu recentemente a compra 
do Guardian®SR que, com a ajuda e o apoio dos Médicos Veterinários,  
deseja relançar como a solução mais profissional e segura para prevenir a 
filariose.

A PROMESSA DA ELANCO
 Apoiar o trabalho do Médico Veterinário, com a própria pesquisa, os 
próprios produtos e com a própria informação científica, para ajudar os 
animais de companhia a viver mais tempo e com uma melhor qualidade da 
vida.

 Trabalhar para conquistar a confiança do Médico Veterinário, com 
vista a se tornar um seu aliado leal e fidedigno e construir uma colaboração 

O PAPEL DO MÉDICO 
VETERINÁRIO É VITAL

O seu papel na prevenção 
da dirofilariose é crucial.
Investigações em diversos 
países europeus 
demonstraram
que muitos donos de cães
desconhecem a doença ou
não sabem que vivem numa
zona endémica.

Dependem de si para os 
informar sobre o risco para 
os seus cães e lhes oferecer 
uma protecção adequada.   
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Acaba com a filariose. Uma única injecção para o controle completo.

Basta uma picada!

Rua Cesário Verde, nº 5 - Piso 4
Linda-a-Pastora
2790-326 Queijas

BA

STA UMA PICADA!

              Acabe com a filariose.

  
.
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Peso do cão 
(kg)

Dose(ml) Peso do cão
(kg)

Dose
(ml)

1 0,05 35 1,75
5 0,25 40 2,00

10 0,50 45 2,25
15 0,75 50 2,50
20 1,00 55 2,75
25 1,25 60 3,00
30 1,50 65 3,25

ENSAIO

Distribuído por:
Campifarma Lda. 
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www.campifarma.com 
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Foi efectuado um teste3 em 40 cadelas adultas de 
raça Beagle que tinham concluído, com sucesso, as 
gestações e amamentações anteriores. 
32 cadelas do grupo foram tratadas com uma dose 
de 0,51 mg/kg (3 vezes a dose terapêutica) um mês 
antes do cio, 1 dia depois da cobrição, 28 dias depois 
da cobrição e 5 dias depois do parto.

Resultado: 
Não foram observadas diferenças significativas entre 
os sujeitos do estudo e os do grupo de controle.

GUARDIAN®SR É SEGURO 
DURANTE A GRAVIDEZ       

Em 3 estudos de campo2 realizados em Itália, sobre um total de 324 cães, foi 
medida a eficácia de Guardian®SR. Tendo em conta que o período de incubação 
do parasita é de 6-7 meses, foram efectuadas análises sobre amostras de sangue 
colhidas aos 3, 12, 15 e 19 meses do início do estudo.

Em nenhum dos cães tratados com Guardian®SR que levaram a cabo o teste foi 
detectada a presença positiva da micro ou macrofilaria.

Resultado:

Estes estudos confirmaram a eficácia e a segurança de Guardian®SR na prevenção 
da filariose e demonstram que o efeito profilático cobre uma estação completa.  

GUARDIAN®SR INJECTÁVEL É 100% EFICAZ 
CONTRA A DIROFILARIA IMMITIS

                     Guardian®SR é 100% eficaz contra a 
D. immitis e D. repens

Noutro estudo de campo4 efectuado numa zona endémica em Itália, sobre um 
total de 141 cães foi confirmada e medida a eficácia de Guardian®SR contra a  
Dirofilaria repens. 

Resultado:
No final do estudo, 29% do grupo de controlo resultou positivo à Dirofilaria repens, 
enquanto nenhum dos cães tratados com Guardian®SR resultou infectado.

A segurança de Guardian®SR 
está mais que demonstrada

GUARDIAN®SR É 100% EFICAZ 
CONTRA A DIROFILARIA REPENS

Foi efectuado um teste clínico6 em cachorros de várias raças e tamanhos de cerca de 
12 semanas de idade. No primeiro dia foram ministrados  0,17mg/kg em cada cachorro 
e no dia 180 foram inoculados 50 L3 de D. Immitis por via subcutânea. 
A 168 dias da infestação foi detectada uma eficácia de 99,9%.
Na altura da infestação (6 meses depois do tratamento) e no momento de perfazer um 
ano foi observado que:
 O peso dos cachorros aumentou de 2,0 a 4,9 vezes em relação ao início do teste
 O peso dos cachorros dos 3 aos 9 meses aumentou até 300%
 O peso dos cachorros a partir dos 6 meses até 1 ano aumentou 22%

Resultado: Guardian®SR é seguro para os cachorros a partir de 12 semanas de idade.

GUARDIAN®SR É SEGURO PARA OS CACHORROS 
A PARTIR DE 12 SEMANAS DE IDADE 

EFICÁCIA SEGURANÇA

COM GUARDIAN®SR O CUMPRIMENTO 
DO TRATAMENTO É DE 100%

Nenhum risco de esquecimento 
Com Guardian®SR o cumprimento do tratamento é de 100% por não existir risco que o proprietário se possa 
esquecer de ministrar a dose mensal. Com apenas uma injecção por toda a estação, Guardian®SR é a fórmula 
de prevenção mais eficaz, não sendo condicionada pelas eventuais negligências do proprietário do cão.

Controlo Veterinário
É o Médico Veterinário que ministra Guardian®SR , o que se traduz numa garantia de eficácia do tratamento e de 
segurança para o cão e permite ao proprietário não se preocupar com as administrações mensais.

Numa prova com cães de raça Collie, sensíveis à 
Ivermectina5, foram tratados 15 cães (5 machos e 10 
fêmeas) com Guardian®SR injectável nas seguintes 
doses: 5 exemplares com 0,17 mg/kg, 5 com 0,41 mg/
kg e 5 com 0,85 mg/kg. A prova foi efectuada durante 4 
semanas com inoculações diárias.
Controlos: repetidos nos mesmos dias dos tratamentos 
e duas observações por dia durante o resto da prova 
(40 dias).

Resultado: 
Não foi detectado nenhum sinal de toxicidade.

GUARDIAN®SR É SEGURO
PARA TODAS AS RAÇAS

  

GRAÇAS À TECNOLOGIA PATENTEADA COM MICROSFERAS  
É SUFICIENTE APENAS UMA INJECÇÃO.

Guardian®SR oferece uma protecção duradoura e 
segura com apenas uma injecção. 
Isto torna-se possível devido a uma tecnologia 
patenteada, que permite encapsular o princípio 
activo (moxidectina) em microsferas.

Emissão prolongada da moxidectina
As microsferas são feitas de gliceriltriestearato 
(um tipo de triglicéridos natural), tendo uma 
dimensão muito uniforme. No cão, a moxidectina 
é libertada das microsferas de maneira
gradual e prolongada. Daí o termo “SR” 
(Sustained Release = Emissão Prolongada).
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Dias após a administração

Figura 2: Guardian®SR continua a ser eficaz por toda a estação.

CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA MÉDIA DE MOXIDECTINA
As provas de campo3  demonstraram que uma única administração de 
Guardian®SR com doses de 0,17 mg/kg garante uma protecção completa contra a 
infestação por toda a estação.

CME: Concentração mínima eficaz 0,05 ppb
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