PARASIVET OVI®
USO VETERINÁRIO

FÓRMULA
Cada 1000 g de complexo homeopático contém:

Incrementa a resistência e imunidade dos animais,
tendo como resultado uma redução gradativa do
parasitismo, mantendo os animais saudáveis e mais
produtivos, e consequentemente um maior ganho
de peso vivo corporal.

Haemonchus contortus 9CH

8,90 mL

Trichostrongylus sp 9CH

4,50 mL

Strongylus vulgaris 9CH

4,50 mL

Ostertagia ostertagi 9CH

4,50 mL

Moniezia 9CH

4,50 mL

Apis melliﬁca 15CH

4,50 mL

Chelone glabra 10CH

4,50 mL

Cucurbita pepo 10CH

4,50 mL

Artemisia absinthium 12CH

4,40 mL

Teucrium marum 10CH

4,40 mL

Spigelia anthelmia 10CH

4,40 mL

Sabadilla oﬃcinalis 10CH

4,40 mL

Acidum aceticum 9CH

4,40 mL

Calcarea carbonica 9CH

4,40 mL

VANTAGENS

Mercurius solubilis 12CH

4,40 mL

Ferrum metallicum 12CH

4,40 mL

Zincum metallicum 12CH

4,40 mL

Excipiente

1000g

Não afeta a palatabilidade do alimento, permite a
diminuição de vermífugos convencionais nos
animais infestados, não é tóxico, ajuda a aumentar
a força vital dos animais e resistência do rebanho, e
atua na melhora do quadro anêmico causado pela
parasitose.

qsp

INDICAÇÕES
PARASIVET Ovi® é indicado para ovinos e caprinos
afetados por parasitismo gastro-intestinal e
helmintos resistentes ao albendazol, sulfóxido de
albendazol, closantel, triclabendazole e a lactonas
macrociclicas como: moxidectina, ivermectina e
doramectina. O complexo homeopático PARASIVET
Ovi® é indicado também para diminuir os efeitos
secundários de uma infestação secundaria por
Haemonchus contortus, como por exemplo a
anemia. Pode ser utilizado para a produção
orgânica de carne e leite.
MODO DE USAR
Via oral, pó, através da ração, sal mineral ou
suplemento proteico.
- Administrar na ração, suplementos proteicos ou
silagem 10g/animal/dia.
- Mistura em sal mineral e/ou suplemento proteico:
Misturar 6Kg de PARASIVET Ovi® para cada saco
30Kg de sal comum, sal mineral ou suplemento
proteico para um consumo no cocho de 40g de sal
mineral/animal/dia.

DURAÇÃO DO TRATAMENTO
Administrar o medicamento por 30 dias, repetindo
o tratamento após 30 dias do intervalo, de acordo
com a região e segundo orientações do Médico
Veterinário.
CONTRAINDICAÇÕES
E PERÍODO DE CARÊNCIA
O produto não requer período de carência para o
abate de ovinos/caprinos tratados. O produto não
requer período de carência para o consumo do leite
e carne dos ovinos/caprinos tratados. Não há risco
de intoxicação para animais ou humanos. Não gera
metabólitos daninhos circulantes no organismo do
animal.

PRECAUÇÕES E CONSERVAÇÃO
Conservar em local seco e arejado, ao abrigo do sol,
longe de odores fortes e fontes de radiação
eletromagnética. Manter as embalagens fechadas.
RECOMENDAÇÕES
Manter manejo das pastagens, rotação de culturas,
alimentação equilibrada com orientação técnica do
Médico Veterinário e manter a higiene ambiental.
Os rebanhos com histórico de altas infestações de
endoparasitas
ou
com
diagnóstico
de
multirresistência continuar com tratamento
sistemático, e em especial o tratamento dos
animais mais parasitados, que geralmente são os
responsáveis pela maior infestação dos animais na
propriedade. É importante considerar a dinâmica
dos endoparasitas segundo as regiões do Brasil e
manter tratamento rigoroso no período de pico dos
vermes.
PRAZO DE VALIDADE

AÇÃO
O complexo homeopático PARASIVET Ovi® age no
fortalecimento do organismo do animal,
aumentando sua função vital e interferindo na
reprodução e desenvolvimento dos parasitas em
seus diferentes estágios (adultos, larvas e ovos).

Dois (02) anos após a data de fabricação,
mantendo a embalagem em uso bem fechada e
protegida.
APRESENTAÇÃO
Balde de 3 Kg e Saco de 18Kg

Produto de uso veterinário dinamizado registrado no Mapa sob o número 000-000/RS

Telefones: (51) 3445-1020 | 3445-1056
E-mail: enzivet@enzivet.com.br
SAC: +55(51) 3445-1020 | 98024-3452
www.enzivet.com.br

Enzivet Biotecnologia & Insumos Ltda | CNPJ: 10.570.124/0001-66 I.E.: 334/0003159 | Rua João
Rodolfo Ost, 214 - Distrito Industrial 1 - 95773-000 - Alto Feliz - Rio Grande do Sul – Brasil

Responsável Técnico:
Dr. Anderson Rodrigues Fernandes
CRMV-RS 15108
Licença do Estabelecimento 000046-9

CÓDIGO
DE BARRAS

PART. 001/17
FABR. XX/NOV/17
VENC. XX/NOV/19

