
   Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Ivermectina ................. 4,00 g
Veículo q.s.p. ........... 100,00 mL

   Indicações principais:
A Ivermectina é um derivado 
semissintético das Avermectinas, 
que são um grupo de lactonas 
macrocíclicas quimicamente 
relacionadas, que são produzidas 
pela fermentação de um fungo 
habitante do solo, o Streptomyces 
avermitilis. É altamente ativa contra 
um grande espectro de espécies de 
nematódeos.
A formulação de longa ação 
garante um processo de absorção 
mais lento a partir do espaço 
subcutâneo e uma maior 
persistência de concentrações na 
corrente sanguínea e nos tecidos 
onde o parasita está localizado. O 
uso estratégico da Ivermectina de 
longa ação é direcionado para 
aumentar o período de proteção da 
droga, reduzindo os custos de 
produção dos criadores. O grau de 
melhoria do controle de parasitas 
resulta na melhora da saúde animal 
e na diminuição da contaminação 
das pastagens.
Master LP é um endectocida para 
bovinos, indicado no combate e 
controle de nematódeos 
gastrintestinais com ação 
prolongada contra bernes e 
carrapatos. Tratamento em dose 
única.
Nematódeos gastrintestinais:
Cooperia pectinata, 

Oesophagostomum radiatum; 
Haemonchus placei, Cooperia 
punctata, Cooperia spatulata e 
Trichostrongylus discolor.

Parasitos externos:
Bernes: Larvas de Dermatobia 
hominis.
Carrapatos: Ripicephalus 
(Boophilus) microplus.
Estudos realizados com o produto 
demonstraram uma ação 
prolongada, com eficácia bernicida 
por até 70 dias e eficácia 
carrapaticida por até 87 dias após 
o tratamento.

   Modo de uso e dosagens:
Aplicar pela via subcutânea, na 
dosagem de 1 mL para cada 50 kg 
de peso corporal, conforme o 
quadro abaixo: 

Dosagem equivalente a 800 µg de 
Ivermectina por kg de peso 
corporal.

   Contraindicações e 
   limitações de uso:
Não administrar o produto por via 
intravenosa ou intramuscular.

Os benzodiazepínicos podem ser 
potencializados com o uso de 
Ivermectina.
O produto não deve ser utilizado 
em animais que apresentem 
hipersensibilidade aos 
componentes da formulação. 
Estudos clínicos realizados com o 
Master LP em bovinos adultos e 
bezerros com idade superior a 15 
dias mostraram que o produto é 
seguro quando utilizado de acordo 
com as recomendações do 
fabricante.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS 
SEGUINTES PERÍODOS DE 

CARÊNCIA
BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS 
TRATADOS COM ESTE PRODUTO 
SOMENTE DEVE SER REALIZADO 133 
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 
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, 
semiconfinamentos e em regime 
extensivo na fase de terminação.

   Precauções:
Obedecer às dosagens 
recomendadas para uso do 
produto.
Não utilizar o produto com prazo de 

1,0 mL
2,0 mL
4,0 mL
6,0 mL
8,0 mL

10,0 mL

  50 kg
100 kg
200 kg
300 kg
400 kg
500 kg

1 mL a cada 50 kg

Peso (kg) Dosagem (mL)

validade vencido.

   Reações adversas:
O produto, quando usado nas 
dosagens indicadas, não provoca 
reações adversas.
Entretanto, reações de 
sensibilidade individual podem 
ocorrer. Nestes casos, indica-se 
tratamento sintomático.

Conservar em local seco e fresco, 
em temperatura entre 15ºC e 30ºC, 
ao abrigo da luz solar intensa e fora 
do alcance de crianças e animais 
domésticos.

Após a abertura do frasco, utilizar o 
produto em até 6 (seis) meses. Neste 
período, manter o produto em 
condições adequadas de 
armazenamento e esterilidade.

Venda sob prescrição e aplicação 
sob orientação do 

médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da 
Agricultura sob o 
nº SP 000005-1.000002 em 
14/03/2006.

Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni 
CRMV/SP 24.508
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