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NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO 

 

Elivec 5 mg/ml solução para unção contínua para bovinos  

 

COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 

Um ml de solução contém: 

 

Substância ativa: 

Eprinomectina 5,00 mg 

 

Excipientes: 

Butilhidroxitolueno (E 321) 0,10 mg 

All-rac-alfa-tocoferol (E 307) 0,06 mg 

 

Para a lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 

 

FORMA FARMACÊUTICA 

 

Solução para unção contínua. 

Solução transparente amarela clara a amarela. 

 

INFORMAÇÕES CLÍNICAS 

 

4.1 Espécie(s)-alvo 

 

Bovinos (de carne e leiteiros). 

 

4.2 Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo 

 

Tratamento de infestações pelos seguintes parasitas sensíveis à eprinomectina: 

 

PARASITA ADULTO L4 L4 inibido 

Nemátodos gastrointestinais   

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  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Parasitas pulmonares 

   

Dictyocaulus viviparus X X  

 

- Parasitas oculares (etapas parasitárias):  

Hypoderma bovis  

Hypoderma lineatum 

 

- Ácaros:  

Chorioptes bovis 

Sarcoptes scabiei var. Bovis Bovis 

 

- Piolhos de sugadores:  

Linognathus vituli 

Haematopinus eurysternus 

Solenopotes capillatus 

 

- Piolhos picadores:  

Bovicola (Damalinia) bovis 

 

- Moscas dos cornos:  

Haematobia irritans 

 

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.  

 

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. 

 

4.3 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. 

 

4.4 Advertências especiais para cada espécie-alvo 

 

Devem ser tomadas precauções para evitar as seguintes práticas porque aumentam o risco de 

desenvolvimento de resistência e, em última instância, podem resultar numa terapêutica ineficaz: 

- Utilização demasiado frequente e repetida de anti-helmínticos da mesma classe, durante um longo 

período de tempo. 
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- Subdosagem, que pode ser devido à subestimação do peso corporal, administração incorreta do 

medicamento veterinário ou falta de calibração do dispositivo de dosagem (se houver). 

 

Os casos clínicos suspeitos de resistência a anti-helmínticos devem ser investigados mais 

aprofundadamente utilizando testes apropriados (por exemplo, teste de redução de contagem de ovos 

fecais). Quando os resultados do(s) teste(s) sugerem fortemente resistência a um anti-helmíntico 

particular, deve ser utilizado um anti-helmíntico pertencente a outra classe farmacológica e ter um 

modo de ação diferente.  

 

Até à data, não foi encontrada resistência à eprinomectina (uma lactona macrocíclica) em bovinos na 

UE. No entanto, a resistência a outras lactonas macrocíclicas foi relatada em espécies de parasitas em 

bovinos na UE. Portanto, o uso deste medicamento veterinário deve basear-se em informações 

epidemiológicas locais (regionais, agrícolas) sobre a suscetibilidade de nemátodos e recomendações 

sobre como limitar a seleção adicional de resistência a anti-helmínticos. 

  

Se houver risco de reinfeção, deve ser procurado aconselhamento médico veterinário quanto à 

necessidade e frequência de administração repetida. 

 

Para os melhores resultados, o medicamento veterinário deve fazer parte de um programa de controlo 

de parasitas internos e externos de bovinos com base na epidemiologia desses parasitas.  

 

4.5 Precauções especiais de utilização 

 

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 recentemente 

tratados. 

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 aos 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. 
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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. 

As fezes que contêm eprinomectina excretada em pastagem por animais tratados podem reduzir 

temporariamente a abundância de organismos que se alimentam de estrume. Após o tratamento de 

bovinos com o medicamento veterinário, os níveis de eprinomectina que são potencialmente tóxicos 

para as espécies de organismos do estrume podem ser excretados durante um período superior a 4 

semanas e podem diminuir a abundância de organismos do estrume durante esse período.  

No caso de tratamentos repetidos com eprinomectina (como com medicamentos veterinários da 

mesma classe anti-helmíntica), é aconselhável não tratar animais sempre no mesmo pasto para 

permitir que as populações de fauna de estrume se recuperem. 

A eprinomectina é inerentemente tóxica para organismos aquáticos. O medicamento veterinário deve 

ser usado somente de acordo com as instruções do rótulo. Com base no perfil de excreção da 

eprinomectina quando administrada como formulação de unção contínua, os animais tratados não 

devem ter acesso a cursos de água durante os primeiros 7 dias após o tratamento.  

 

4.6 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. 

A frequência dos eventos adversos é definida utilizando a seguinte convenção: 

- Muito frequente (mais de 1 em 10 animais tratados apresentando evento(s) adverso(s)) 

- Frequente (mais de 1 mas menos de 10 animais em 100 animais tratados) 

- Pouco frequentes (mais de 1 mas menos de 10 animais em 1.000 animais tratados) 

- Raros (mais de 1 mas menos de 10 animais em 10.000 animais tratados) 

- Muito rara (menos de 1 animal em 10.000 animais, incluindo relatos isolados tratados) 

 

4.7 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. 

 

4.8 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. 

 

4.9 Posologia e via de administração 

 

Administração tópica por unção contínua. 
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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. 

 

Aplicar a solução para unção contínua ao longo da linha média numa faixa estreita que se estende do 

garrote até a cabeça da cauda. 

 

Todos os animais pertencentes ao mesmo grupo devem ser tratados ao mesmo tempo. 

 

Para garantir a administração de uma dose correta, o peso corporal deve ser determinado com a maior 

precisão possível e a precisão do dispositivo de dosagem deve ser verificada. Se os animais forem 

tratados coletivamente, em vez de individualmente, os mesmos devem ser agrupados de acordo com o 

seu peso corporal e tratados em conformidade, a fim de evitar a subdosagem ou a sobredosagem. 

 

Modo de administração: 

 

Para a apresentação de 1 litro: 

O frasco está equipado com um sistema de dosagem integrante e possui duas aberturas. Uma abertura 

está ligada ao corpo do recipiente e a outra à câmara de distribuição (sistema de dosagem). 

Desenroscar a tampa e retirar a vedação da câmara de distribuição (sistema de dosagem integrado 

graduado a cada 10 ml até 50 ml). 

Apertar o frasco para encher a câmara de distribuição com o volume de medicamento veterinário 

necessário. 

 

Para as apresentações de 2,5 l e 5 l: 

A utilizar com um sistema de dosagem adequado, como uma pistola doseadora e uma tampa ventilada 

de acoplamento. 

Remover a vedação de proteção do frasco. Enroscar a tampa ventilada de acoplamento no frasco e 

verificar se está apertada. Ligar o outro lado a uma pistola doseadora. 

Seguir as instruções do fabricante da pistola para ajustar a dose e o uso e a manutenção adequados da 

pistola doseadora. 

Após a utilização, as tampas de ventilação do acoplamento devem ser removidas e substituídas pela 

tampa simples de PP.  

 

4.10 Sobredosagem (sintomas, procedimentos de 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. 

 

4.11 Intervalo(s) de segurança 

 

Carne e vísceras: 15 dias. 

Leite: zero horas. 

 

PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

Grupo farmacoterapêutico: endectocidas, lactonas macrocíclicas, avermectinas. 

Código Ateve: QP54AA04. 

 

5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
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A eprinomectina é uma molécula com uma atividade endectocida pertencente à classe de lactona 

macrocíclica. Os compostos da classe ligam-se com alta afinidade aos canais de iões com cloreto de 

glutamato que ocorrem nas células nervosas ou musculares de invertebrados. Estes compostos ligam-

se seletivamente a esses canais, o que leva a um aumento da permeabilidade da membrana celular aos 

iões de cloreto com hiperpolarização do nervo ou da célula muscular, o que resulta em paralisia e 

morte do parasita. 

Os compostos desta classe também podem interagir com outros canais de cloreto com ligando, tais 

como aqueles fechados pelo neurotransmissor GABA (ácido gama-aminobutírico). 

 

5.2 Propriedades farmacocinéticas 

 

A biodisponibilidade da eprinomectina aplicada topicamente em bovinos é de cerca de 30%, com a 

maior parte da absorção ocorrendo cerca de 10 dias após o tratamento. A eprinomectina está 

fortemente ligada às proteínas plasmáticas (99%). A eprinomectina não é exaustivamente 

metabolizada em bovinos após a administração tópica. 

As fezes são a principal via de eliminação. 

 

Impacto ambiental 

Como outras lactonas macrocíclicas, a eprinomectina tem o potencial de afetar negativamente 

organismos não-alvo. Ver secção 4.5 iii) outras precauções.  

 

INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 

 

6.1 Lista de excipientes 

 

Butilhidroxitolueno (E321) 

all-rac-alfa-tocoferol (E307) 

Dicaprilocaprato de propilenoglicol 

 

6.2 Incompatibilidades 

 

 Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento veterinário não deve ser misturado 

com outros. 

 

6.3 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. 
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6.5 Natureza e composição do acondicionamento primário 

 

- Sistema de unção contínua com aperto por medida: 

Frasco de polietileno natural de alta densidade (HDPE) de 1 l com câmara de medição integrada 

graduada a cada 10 ml até 50 ml, vedações amovíveis de alumínio/PE e tampa de rosca de HDPE 

incluídos numa caixa de cartão. 

- Mochila:  

Frascos brancos de HDPE de 2,5 l e 5 l com uma vedação de copolímero de zinco amovível (etileno-

ácido metacrílico), uma tampa de rosca de polipropileno (PP) e uma tampa de ventilação de 

acoplamento PP incluídos numa caixa de cartão. 

 

Caixa com frasco de 1 l 

Caixa com frasco de 2,5 l 

Caixa com frasco de 5 l  

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 

 

6.6      Precauções especiais para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou 

de desperdícios derivados da utilização desses medicamentos 

 

O medicamento veterinário é perigoso para peixes e organismos aquáticos. Não contaminar águas 

superficiais ou valas com o medicamento veterinário ou recipiente utilizado. 

 

O medicamento veterinário não utilizado ou os desperdícios devem ser eliminados de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

LIVISTO Int’l, S.L. 

Av. Universitat Autònoma, 29 

08290 Cerdanyola del Vallès 

(Barcelona), Espanha 

 

NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

1179/01/18DFVPT 

 

DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 

 

5 de Março de 2018 

 

10 DATA DA REVISÃO DO TEXTO 

 

Mario de 2018 

 

PROIBIÇÃO DE VENDA, FORNECIMENTO E/OU UTILIZAÇÃO 
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ANEXO III 

 

ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO 
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A. ROTULAGEM 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO EXTERIOR 

 

CAIXA DE CARTÃO DE 1 l, 2,5 l e 5 l  

 

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO 

 

Elivec 5 mg/ml solução para unção contínua para bovinos  

Eprinomectina 

 

2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ATIVAS 

 

Eprinomectina 5,00 mg/ml 

 

3. FORMA FARMACÊUTICA 

 

Solução para unção contínua 

 

4. DIMENSÃO DA EMBALAGEM 

 

1 l 

2,5 l 

5 l 

 

5. ESPÉCIE(S)-ALVO 

 

Bovinos (de carne e leiteiros). 

 

6. INDICAÇÃO (INDICAÇÕES) 

 

 

7. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Administração tópica por unção contínua. 

Antes de usar, leia o folheto informativo 

 

8. INTERVALO(S) DE SEGURANÇA 

 

Intervalo de segurança:  

Carne e vísceras: 15 dias. 

Leite: zero horas. 

 

9. ADVERTÊNCIA(S) ESPECIAL (ESPECIAIS), SE NECESSÁRIO 

 

Antes de usar, leia o folheto informativo. 
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10. PRAZO DE VALIDADE 

 

VAL.  

Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: 18 meses e antes do prazo 

de validade expirar. 

Depois de aberto, administrar até: 

 

11. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 

 

1 l: Conservar o frasco na embalagem para protegê-lo da luz. 

 

12. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO 

UTILIZADOS OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS, SE FOR CASO DISSO 

 

Eliminação: ler o folheto informativo. 

 

13. MENÇÃO “EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINÁRIO” E CONDIÇÕES 

OURESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E À UTILIZAÇÃO, se for 

casodisso 

 

Uso veterinário 

Uso externo 

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária. 

 

14. MENÇÃO “MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS” 

 

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 

 

15. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO 

NOMERCADO 

 

LIVISTO Int’l, S.L. 

Av. Universitat Autònoma, 29 

08290 Cerdanyola del Vallès 

(Barcelona), Espanha 

 

Distribuidor em Portugal: 

Campifarma, Lda 

Avenida Pedro Álvares Cabral,  

Centro Empresarial Sintra-Estoril V, 

Ed. E24,  

2710-297 Sintra, Portugal 

 

16. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

1179/01/18DFVPT 
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17. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO 

 

Lote: 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 

 

ETIQUETA DE 1 l, 2,5 l e 5 l  

 

1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO 

 

Elivec 5 mg/ml solução para unção contínua para bovinos 

Eprinomectina 

 

2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ATIVAS 

 

Eprinomectina 5,00 mg/ml 

 

3. FORMA FARMACÊUTICA 

 

 

 

4. DIMENSÃO DA EMBALAGEM 

 

1 l 

2,5 l 

5 l 

 

5. ESPÉCIE(S)-ALVO 

 

Bovinos (de carne e leiteiros). 

 

6. INDICAÇÃO (INDICAÇÕES) 

 

 

7. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Administração tópica por unção contínua. 

Antes de usar, leia o folheto informativo 

 

8. INTERVALO(S) DE SEGURANÇA 

 

Intervalo de segurança:  

Carne e vísceras: 15 dias. 

Leite: zero horas. 

 

9. ADVERTÊNCIA(S) ESPECIAL (ESPECIAIS), SE NECESSÁRIO 

 

Antes de usar, leia o folheto informativo. 
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10. PRAZO DE VALIDADE 

 

VAL.  

Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: 18 meses e antes do prazo 

de validade expirar. 

Depois de aberto, administrar até: 

 

11. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 

 

1 l: Conservar o frasco na embalagem para protegê-lo da luz. 

 

12. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO 

UTILIZADOS OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS, SE FOR CASO DISSO 

 

Eliminação: ler o folheto informativo. 

 

13. MENÇÃO “EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINÁRIO” E CONDIÇÕES 

OURESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E À UTILIZAÇÃO, se for 

casodisso 

 

Uso veterinário 

Uso externo 

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária. 

 

14. MENÇÃO “MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS” 

 

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 

 

15. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO 

NOMERCADO 

 

LIVISTO Int’l, S.L. 

Av. Universitat Autònoma, 29 

08290 Cerdanyola del Vallès 

(Barcelona), Espanha 

 

Distribuidor em Portugal: 

Campifarma, Lda 

Avenida Pedro Álvares Cabral,  

Centro Empresarial Sintra-Estoril V, 

Ed. E24,  

2710-297 Sintra, Portugal 

 

16. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

1179/01/18DFVPT 
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17. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO 

 

Lote: 
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B. FOLHETO INFORMATIVO 
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FOLHETO INFORMATIVO: 

Elivec 5 mg/ml solução para unção contínua para bovinos 

 

1. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO E DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FABRICO RESPONSÁVEL 

PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE, SE FOREM DIFERENTES 

 

Titular da autorização de introdução no mercado: 

LIVISTO Int’l, S.L. 

Av. Universitat Autònoma, 29 

08290 Cerdanyola del Vallès 

(Barcelona), Espanha 

 

Fabricante responsável pela libertação dos lotes:  

Industrial Veterinaria S.A. 

Esmeralda, 19 

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Espanha 

 

aniMedica GmbH 

Im Südfeld 9 

48308 Senden-Bösensell Alemanha 

 

aniMedica Herstellungs GmbH  

Im Südfeld 9 

48308 Senden-Bösensell Alemanha 

 

Distribuidor em Portugal: 

Campifarma, Lda 

Avenida Pedro Álvares Cabral,  

Centro Empresarial Sintra-Estoril V, 

Ed. E24,  

2710-297 Sintra, Portugal 

 

2. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO 

 

Elivec 5 mg/ml solução para unção contínua para bovinos  

Eprinomectina 

 

3. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) E OUTRA(S) SUBSTÂNCIA(S) 

 

Um ml de solução contém: 

 

Substância ativa: 

Eprinomectina 5,00 mg 

 

Excipientes: 

Butilhidroxitolueno (E 321) 0,10 mg 

All-rac-alfa-tocoferol (E 307) 0,06 mg 
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Solução transparente amarela clara a amarela. 

 

4. INDICAÇÃO (INDICAÇÕES) 

 

Tratamento de infestações pelos seguintes parasitas sensíveis à eprinomectina: 

 

PARASITA ADULTO L4 L4 inibido 

Nemátodos gastrointestinais    

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  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Parasitas pulmonares 

   

Dictyocaulus viviparus X X  

 

- Parasitas oculares (etapas parasitárias):  

Hypoderma bovis  

Hypoderma lineatum 

 

- Ácaros:  

Chorioptes bovis 

Sarcoptes scabiei var. Bovis Bovis 

 

- Piolhos sugadores:  

Linognathus vituli 

Haematopinus eurysternus 

Solenopotes capillatus 

 

- Piolhos de picadores:  

Bovicola (Damalinia) bovis 

 

- Moscas dos cornos:  

Haematobia irritans 

 

O medicamento veterinário protege os animais de reinfestações com:  

- Nematodirus helvetianus durante 14 dias.  



 
 
 

Direção Geral de Alimentação e Veterinária - DGAMV 

Ultima aprovação dos textos: Maio 2018 

Página 20 de 24 
 
 

- Trichostrongylus axei durante 21 dias. 

- Dictyocaulus viviparus, Haemonchus placei, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia 

surnabada, Oesophagostomum radiatum e Ostertagia ostertagi durante 28 dias.  

 

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. 

 

5. 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. 

 

6. REAÇÕES ADVERSAS 

 

Em casos muito raros, observaram-se reações temporárias de lambidelas, tremor da pele no local de 

administração, reações locais menores, como a ocorrência de descamação da pele no local de 

administração. 

A frequência dos eventos adversos é definida utilizando a seguinte convenção: 

- Muito frequente (mais de 1 em 10 animais tratados apresentando evento(s) adverso(s)) 

- Frequente (mais de 1 mas menos de 10 animais em 100 animais tratados) 

- Pouco frequentes (mais de 1 mas menos de 10 animais em 1.000 animais tratados) 

- Raros (mais de 1 mas menos de 10 animais em 10.000 animais tratados) 

- Muito rara (menos de 1 animal em 10.000 animais, incluindo relatos isolados tratados) 

 

Caso detete quaisquer efeitos secundários, mesmo que não mencionados neste folheto ou se considera 

que o medicamento não funcionou, informe o seu médico veterinário. 

 

7. ESPÉCIE(S)-ALVO 

 

Bovinos (de carne e leiteiros). 

 

8. DOSAGEM EM FUNÇÃO DA ESPÉCIE, VIA(S) E MODO 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. 

 

Aplicar a solução para unção contínua ao longo da linha média numa faixa estreita que se estende do 

garrote até a cabeça da cauda. 

9. INSTRUÇÕES COM VISTA A UMA UTILIZAÇÃO CORRETA 

 

Todos os animais pertencentes ao mesmo grupo devem ser tratados ao mesmo tempo. 
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Para garantir a administração de uma dose correta, o peso corporal deve ser determinado com a maior 

precisão possível e a precisão do dispositivo de dosagem deve ser verificada. Se os animais forem 

tratados coletivamente, em vez de individualmente, os mesmos devem ser agrupados de acordo com o 

seu peso corporal e tratados em conformidade, a fim de evitar a subdosagem ou a sobredosagem. 

 

Modo de administração: 

 

Para a apresentação de 1 litro: 

O frasco está equipado com um sistema de dosagem integrante e possui duas aberturas. Uma abertura 

está ligada ao corpo do recipiente e a outra à câmara de distribuição (sistema de dosagem). 

Desenroscar a tampa e retirar a vedação da câmara de distribuição (sistema de dosagem integrado 

graduado a cada 10 ml até 50 ml). 

Apertar o frasco para encher a câmara de distribuição com o volume de medicamento veterinário 

necessário. 

 

Para as apresentações de 2,5 l e 5 l: 

A utilizar com um sistema de dosagem adequado, como uma pistola doseadora e uma tampa ventilada 

de acoplamento. 

Remover a vedação de proteção do frasco. Enroscar a tampa ventilada de acoplamento no frasco e 

verificar se está apertada. Ligar o outro lado a uma pistola doseadora. 

Seguir as instruções do fabricante da pistola para ajustar a dose e o uso e a manutenção adequados da 

pistola doseadora. 

Após a utilização, as tampas de ventilação do acoplamento devem ser removidas e substituídas pela 

tampa simples de PP.  

 

10. INTERVALO DE SEGURANÇA 

 

Carne e vísceras: 15 dias. 

Leite: zero horas. 

 

11. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 

 

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 

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. 

Não administrar este medicamento veterinário após o prazo de validade impresso na caixa após 

"VAL". A validade refere-se ao último dia do mês. 

 

Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: 18 meses e antes do prazo 

de validade expirar. 

 

12. ADVERTÊNCIA(S) ESPECIAL(AIS) 

 

Advertências especiais para cada espécie alvo 

Devem ser tomadas precauções para evitar as seguintes práticas porque aumentam o risco de 

desenvolvimento de resistência e, em última instância, podem resultar numa terapêutica ineficaz: 

- Utilização demasiado frequente e repetida de anti-helmínticos da mesma classe, durante um longo 

período de tempo. 
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- Subdosagem, que pode ser devido à subestimação do peso corporal, administração incorreta do 

medicamento veterinário ou falta de calibração do dispositivo de dosagem (se houver). 

 

Os casos clínicos suspeitos de resistência a anti-helmínticos devem ser investigados mais 

aprofundadamente utilizando testes apropriados (por exemplo, teste de redução de contagem de ovos 

fecais). Quando os resultados do(s) teste(s) sugerem fortemente resistência a um anti-helmíntico 

particular, deve ser utilizado um anti-helmíntico pertencente a outra classe farmacológica e ter um 

modo de ação diferente. 

 

Até à data, não foi encontrada resistência à eprinomectina (uma lactona macrocíclica) em bovinos na 

UE. No entanto, a resistência a outras lactonas macrocíclicas foi relatada em espécies de parasitas em 

bovinos na UE. Portanto, o uso deste medicamento veterinário deve basear-se em informações 

epidemiológicas locais (regionais, agrícolas) sobre a suscetibilidade de nemátodos e recomendações 

sobre como limitar a seleção adicional de resistência a anti-helmínticos. 

 

Se houver risco de reinfeção, deve ser procurado o aconselhamento de um médico veterinário quanto 

à necessidade e frequência de administração repetida. 

 

Para os melhores resultados, o medicamento veterinário deve fazer parte de um programa de controlo 

de parasitas internos e externos de bovinos com base na epidemiologia desses parasitas. 

 

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 administrar o 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 recentemente 

tratados. 

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 aos 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. 

Evitar 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 
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A eprinomectina é muito tóxica para os organismos aquáticos, é persistente nos solos e pode 

acumular-se nos sedimentos. 

As fezes que contêm eprinomectina excretada em pastagem por animais tratados podem reduzir 

temporariamente a abundância de organismos que se alimentam de estrume. Após o tratamento de 

bovinos com o medicamento veterinário, os níveis de eprinomectina que são potencialmente tóxicos 

para as espécies de organismos do estrume podem ser excretados durante um período superior a 4 

semanas e podem diminuir a abundância de organismos do estrume durante esse período.  

No caso de tratamentos repetidos com eprinomectina (como com medicamentos veterinários da 

mesma classe anti-helmíntica), é aconselhável não tratar animais sempre no mesmo pasto para 

permitir que as populações de fauna de estrume se recuperem. 

A eprinomectina é inerentemente tóxica para organismos aquáticos. O medicamento veterinário deve 

ser usado somente de acordo com as instruções do rótulo. Com base no perfil de excreção da 

eprinomectina quando administrada como a formulação de unção contínua, os animais tratados não 

devem ter acesso a cursos de água durante os primeiros 7 dias após o tratamento.  

 

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 de 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. 

 

Sobredosagem (sintomas, procedimentos de emergência, antídotos) 

Não se observaram quaisquer sinais de toxicidade após a administração de até 5 vezes a dose 

recomendada. Não foi identificado qualquer antídoto específico. 

 

Incompatibilidades: 

Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento veterinário não deve ser misturado com 

outros. 

 

13. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS, SE FOR CASO DISSO 

 

O medicamento veterinário é perigoso para peixes e organismos aquáticos. Não contaminar águas 

superficiais ou valas com o medicamento veterinário ou recipiente utilizado. 

O medicamento veterinário não utilizado ou os desperdícios devem ser eliminados de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

14. DATA DA ÚLTIMA APROVAÇÃO DO FOLHETO INFORMATIVO 

 

Maio de 2018 

 

15. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Tamanhos de embalagens: 
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Caixa com frasco de 1 l 

Caixa com frasco de 2,5 l 

Caixa com frasco de 5 l  

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


