
 

 

Indicações: 
Para o tratamento de infestações mistas provocadas por céstodes e 
nemátodes ou artrópodes, devidas a formas adultas e imaturas de 
nemátodes, parasitas pulmonares, gasterófilos e céstodes em cavalos:  
Nemátodes:  
Grandes estrongilos: Strongylus vulgaris (adultos e estadios larvares 
arteriais), Strongylus edentatus (adultos e estadios larvares tissulares L4), 
Strongylus equinus (adultos), Tridontophorus spp. (adultos) Pequenos 
estrongilos: Cyathostomum: Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., 
Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp. (adultos e estadios larvares não 
inativos nas mucosas) Parascaris: Parascaris equorum (adultos e estádios 
larvares) Oxyuris: Oxyuris equi (estadios larvares) Trichostrongylus: 
Trichostrongylus axei (adultos) Strongyloides: Strongyloides westeri (adultos) 
Habronema: Habronema spp. (adultos) Onchocerca: Onchocerca spp. 
microfilaria i.e. oncocercose cutânea Parasitas pulmonares: Dictyocaulus 
arnfieldi (adultos e estadios larvares)  

Céstodes: 

Anoplocephala perfoliata (adultos), Anoplocephala magna (adultos), Paranoplocephala mamillana (adultos)  

Insetos dípteros:  

Gasterophilus spp. (estadios larvares)  

Como as infestações em cavalos devidas a céstodes são pouco prováveis de ocorrer antes dos 2 meses de idade, não se considera necessário o tratamento de poldros 

com idade inferior a 2 meses.  

Posologia e via de administração  

Administração única. 200 µg de Ivermectina e 1,5 mg de Praziquantel por kg de peso corporal, correspondentes a 1,07 g de pasta por 100 kg de peso corporal. Para 

assegurar a administração da dose correta, o peso corporal deverá ser calculado com a maior precisão possível, e deverá ser seleccionada a correta graduação da 

seringa, dado que a subdosagem pode conduzir a um aumento do risco de desenvolvimento de resistência a medicamentos anti-helmínticos. 

A primeira graduação dispensa pasta suficiente para tratar 50 kg. Cada graduação subsequente na seringa dispensa pasta suficiente para tratar 50 kg de peso 

corporal. A seringa deve ser ajustada para a dose calculada através do posicionamento do anel no local adequado do êmbolo. A seringa contém 7,49 g de pasta e 

dispensa pasta suficiente para tratar 700 kg de peso corporal, de acordo com a dose recomendada. 

Intervalo de segurança: 

Carne e vísceras: 35 dias.  

Não é autorizada a administração a éguas produtoras de leite destinado ao consumo humano.  

 

 

 

 
 

•  Seringa auto doseadora
•  Intervalos de marcação de 50kg peso vivo
•  Uma seringa é suficiente para cavalos até 700kg peso vivo 
•  Sabor a maçã
• Boa margem de segurança: até 

 3 vezes a dose recomendada
 

 

 

Av. Infante D. Henrique 333 H – 3º Piso Esc. 41 – 1800-282 Lisboa, www.prodivetzn.pt 

geral@prodivetzn.pt 

NOROMECTIN® 
Praziquantel Pasta para cavalos 
18.7 mg/g de Ivermectina + 141.3 mg/g Praziquantel 

Pasta Oral para cvalos 
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