7,5 CM

Produção
USO VETERINÁRIO
Endectocida injetável para o tratamento e/ou controle dos parasitas internos e externos
dos bovinos.
FÓRMULA
Cada 100 mL do produto contém:
Abamectina ........................................................................................................................................... 1 g
Veículo q.s.p. ............................................................................................ ....................................... 100 mL
.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
A Abamectina é indicada no combate e prevenção aos parasitas internos e externos que
infestam os bovinos. Atua aumentando a liberação do neurotransmissor GABA,
alterando toda a dinâmica da transmissão do impulso nervoso do parasita,
consequentemente levando à paralisia e morte do mesmo. Possui amplo espectro de
ação e longa duração.
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INDICAÇÕES
Frigoboi® Produção é indicado na eliminação e controle de:
Nematódeos gastrintestinais adultos e larvares: Haemonchus placei, Trichostrongylus
axei, Trichostrongylus colubriformis, Ostertagia spp., Cooperia punctata, Cooperia
pectinata, Nematodirus spp., Bunostomum spp., Neoascaris spp., Chabertia spp.,
Oesophagostomum radiatum.
Nematódeo pulmonar: Dictyocaulus viviparus.
Bernes: larvas de Dermatobia hominis.
Miíases: larvas de Cochliomyia hominivorax (previne a ocorrência de “bicheiras” em
feridas cirúrgicas ou em descornas e castrações).
Sarnas: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis.
Piolhos: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Damalinia bovis, Solenopotes
capillatus.
Carrapatos: Boophilus microplus.
MODO DE USO E DOSAGEM
Frigoboi® Produção deve ser aplicado unicamente pela via subcutânea na região da
paleta, utilizando-se material estéril e obedecendo-se as devidas regras de assepsia.
A dose indicada para bovinos é de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal (equivalente a
200 µg de Abamectina por kg de peso corporal), conforme a tabela abaixo:
Peso do animal Dosagem Peso do animal Dosagem
50 kg
301 - 350 kg
1 mL
7 mL
51 - 100 kg
351 - 400 kg
2 mL
8 mL
101 - 150 kg
401 - 450 kg
3 mL
9 mL
151 - 200 kg
451 - 500 kg
4 mL
10 mL
201 - 250 kg
501 - 550 kg
5 mL
11 mL
251 - 300 kg
551 - 600 kg
6 mL
12 mL

Obs: Os animais com peso acima dos constantes na tabela deverão
receber doses equivalentes a 1 mL para cada 50 kg de peso corporal.
As doses superiores a 10 mL deverão ser divididas e aplicadas em
locais diferentes.
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PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
O produto não deve ser utilizado em vacas em fase de lactação;
Em casos de miíases (bicheira) já instalada, usar produtos larvicidas específicos;
Não administrar o produto pelas vias endovenosa ou intramuscular;
Pode ser observada a ocorrência de edema no local da injeção, que regride em poucos
dias, sem a necessidade de tratamento;
Não utilizar em bezerros com menos de 4 meses de vida ou menos de 100 kg de peso
corporal;
O produto não deve ser aplicado em animais fracos e debilitados;
Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;
Lavar bem as mãos após a manipulação do produto;
Não reutilizar as embalagens vazias.
EFEITOS COLATERAIS
Frigoboi® Produção não apresenta reações adversas nas doses recomendadas.
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo
da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
“ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA”

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA
BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES
APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O
CONSUMO.
Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamentos, semi-confinamentos
e em regime extensivo na fase de terminação.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.
Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob n° 8.525 em
09/04/2003.
Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú
CRMV-SP 1.938
APRESENTAÇÃO
Frasco-ampola de plástico contendo 50 mL, 500 mL e 1 L do produto.
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BOVINOS:
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER
REALIZADO 35 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE
LEITE PARA CONSUMO HUMANO.

Proprietário e Fabricante: J.A. Saúde Animal
Travessa José Coelho de Freitas, 1679, Centro, CEP: 14.415-000
Patrocínio Paulista - SP Tel/fax: (16) 3145-9920
CNPJ: 03.749.465/0001-38
www.jasaudeanimal.com.br

