
Solução de Ivermectina 3,5% injetável para o tratamento e controle de parasitos internos e 
externos dos bovinos.

FÓRMULA
Cada 100 mL do produto contém:
Ivermectina ............................................................................................................................................. 3,5 g
Veículo q.s.p. ...................................................................................................................................... 100,0 mL

INDICAÇÕES
LONGAMECTINA® PREMIUM 3,5% é indicada no tratamento de infestações causadas por 
nematódeos gastrintestinais, bernes, bicheiras (miíases por larvas de Dermatobia hominis e 
Cochliomyia hominivorax) e carrapatos em bovinos.

Nematódeos gastrintestinais: Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Cooperia punctata, 
Cooperia spatulata, Oesophagostomum radiatum e Trichuris discolor.

Parasitos externos: Dermatobia hominis (larvas - berne), Cochliomyia hominivorax 
(larvas - bicheira) e Boophilus microplus.

MODO DE USO E DOSAGEM
O produto LONGAMECTINA® PREMIUM 3,5% deve ser administrado exclusivamente por via 
subcutânea, sob a pele solta, na frente ou atrás da escápula (paleta), na dosagem de 1 mL 
para cada 50 kg de peso corpóreo, conforme tabela:

        Peso (kg)                       Dose (mL)
               50 kg                             1 mL
            100 kg                             2 mL
            150 kg                             3 mL
           200 kg                             4 mL
            300 kg                             6 mL
           400 kg                             8 mL 
               500 kg                           10 mL
                                                    1 mL a cada 50 kg

Dosagem equivalente a 700 µg de Ivermectina por kg de massa corpórea.
Utilizar seringa e agulha estéril. Procedimentos assépticos devem ser usados na aplicação.
O tratamento pode ser repetido conforme a reinfestação do rebanho, 30 dias após a última 
administração.

CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO
- utilize protetor ocular, pois o produto é irritante para os olhos. Em caso de contato com os 
olhos lave-os imediatamente;
- utilize máscaras cobrindo o nariz e a boca, pois o produto é perigoso se inalado ou aspirado. 
Caso haja inalação ou aspiração procure local arejado;
- utilize luvas de borracha, macacão com mangas compridas, avental impermeável e botas, 
pois o produto é irritante e/ou absorvível pela pele. Ao contato do produto com a pele, lave-a 
imediatamente.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
- não administrar o produto em fêmeas prenhes e lactantes;
- não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto;
- não utilize o frasco se apresentar vazamento;
- não desentupa bicos e orifícios de frascos e seringas com a boca; 
- não manuseie o produto com as mãos desprotegidas;
- fazer antissepsia prévia no local da administração antes da aplicação;
- não aplique o produto contra o vento; 
- não contamine coleções de água de qualquer natureza;
- descartar as embalagens vazias e restos de produtos bem como limpar os recipientes 
utilizados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente;
- lavar as mãos após o manuseio;
- o medicamento deve ser utilizado sob orientação de um médico veterinário.
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PRIMEIROS SOCORROS 
- retirar a roupa e calçado contaminados. Contactar o médico;
- em caso de contato com a pele, lavar com água abundante durante pelo menos 15 minutos;
- em caso de inalação, levar o indivíduo para o ar livre. Se necessário administrar respiração 
artificial;
- em caso de ingestão, lavar a boca com água se o indivíduo estiver consciente. Contactar 
imediatamente o médico. 

EFEITOS COLATERAIS
O produto não apresenta reações adversas quando administrado dentro das recomendações 
indicadas. A Ivermectina possui uma ampla margem de segurança terapêutica para bovinos. 
A intoxicação ocorre em doses extremamente altas. 

CONTRAINDICAÇÕES
O produto não deve ser aplicado por outra via que não seja subcutânea;
Não administrar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade às Avermectinas;
Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido;
Não administrar em fêmeas em lactação.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
A Ivermectina associada ao Clorsulon tem sido utilizada, mostrando maiores vantagens do 
que preparações de uso restrito para nematódeos ou trematódeos. Porém, por tratar-se de 
dados encontrados apenas em literatura, não recomendaremos essa associação.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 ºC e 30 ºC, ao abrigo da luz 
solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos. O produto apresenta prazo de 
validade de vinte e quatro (24) meses após a data de fabricação. Utilizar o produto até doze 
(12) meses após a primeira aplicação.

“ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA”

BOVINOS:
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER 
REALIZADO 122 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE 
PARA O CONSUMO HUMANO.

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.

ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 9.771 em 
04/12/2013.

Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú
                                                            CRMV-SP 1.938

APRESENTAÇÃO
Frasco plástico contendo 50 mL, 250 mL, 500 mL e 1 L do produto.

“NÃO UTILIZE A EMBALAGEM VAZIA”
“NÃO GUARDE OU APLIQUE JUNTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, MEDICAMENTOS,

PRODUTOS DE HIGIENE E DOMÉSTICOS”

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
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