
VERMÍFUGO ORAL DE AMPLO ESPECTRO PARA CÃES

Uso Veterinário

FÓRMULA
Cada comprimido de Vermivet Plus contém:

Vermivet Plus 330mg 660mg 2g

Pamoato de Pirantel
72,5 mg

(25 mg de Pirantel base)
145 mg

(50 mg de Pirantel base)
435 mg

(150 mg de Pirantel base)

Praziquantel 25 mg 50 mg 150 mg

Febantel 75 mg 150 mg 450 mg

Excipiente q.s.p. 330 mg 660 mg 2 g

DESCRIÇÃO
Produto composto de Pamoato de Pirantel, Praziquantel e Febantel que garantem amplo espectro de ação contra 
formas adultas e larvais dos principais cestóides e nematóides dos cães, com grande margem de segurança, já que 
a dose tóxica é extremamente superior às recomendadas.

INDICAÇÕES
Vermivet Plus é um vermífugo de amplo espectro e portanto indicado para combater as formas adultas e larvais 
dos principais cestóides e nematóides dos cães, a saber:

 1 Ancylostoma caninum  8  Joyeuxiella pasqualei  15  Taenia taeniaeformis

 2  Ancylostoma tubaeforme  9  Mesocestoides corti  16  Toxocara canis

 3  Dipylidium caninum  10  Spirometra mansonoides  17  Toxocara cati

 4  Diphyllobothrium erinacei  11  Taenia hydatigena  18  Toxascaris leonina

 5  Echinococcus granulosus  12  Taenia multiceps  19  Trichuris vulpis

 6  Echinococcus multilocularis  13  Taenia ovis  20  Uncinaria stenocephala

 7  Giardia spp.  14  Taenia pisiformis

O Febantel age em 1, 2, 3, 7, 15, 16, 17, 19
O Praziquantel age em 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
O Pamoato de Pirantel age em 1, 16 ,18, 20
A verminose 7, deve ser tratada na dose recomendada por três dias consecutivos. Repetir o tratamento após 15 dias.
As verminoses 4 e 10 devem ser tratadas com mais metade (1/2) da dose recomendada e por período de três dias 
seguidos. 
Ex: Dose Normal Recomendada = 2 comprimidos, nestes casos dar 3 comprimidos por 3 dias e repetir o tratamento 
após 15 dias.

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES
Dipylidium caninum tem como hospedeiro intermediário as pulgas e desta forma aconselha-se que sejam combatidas.
O controle das verminoses depende da vermifugação, assim como da lavagem e desinfecção dos ambientes de criação.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR
Vermivet Plus deve ser administrado por via oral, em dose única, sendo a dose repetida após 15 dias, de acordo com 
o peso do animal. Não há necessidade de jejum ou alimentação especial quando de sua administração.

POSOLOGIA
Filhotes: devem ser tratados a partir de 15 dias de idade. A vermifugação dos filhotes é fundamental para seu 
desenvolvimento físico e imunológico.
Fêmeas: antes de serem cobertas e 10 dias antes do parto, com o intuito de diminuir a infestação dos filhotes.
Adultos: O tratamento deve ser repetido a cada 3 meses. 

Comprimido de 330mg

Espécie Peso do animal Dose

Cão

até 2,5 kg 1/2 comprimido 

acima de 2,5 kg até 5 kg 1 comprimido

acima de 5 kg até 7,5 kg 1 e 1/2 comprimidos

acima de 7,5 kg 2 comprimidos

Vermivet Plus



Comprimido de 660mg

Espécie Peso do animal Dose

Cão

até 5 kg 1/2 comprimido 

acima de 5 kg até 10 kg 1 comprimido

acima de 10 kg até 15 kg 1 e 1/2 comprimidos

acima de 15 kg até 20 kg 2 comprimidos

Comprimido de 2g

Espécie Peso do animal Dose

Cão

acima de 10 kg até 15 kg 1/2 comprimido 

acima de 15 kg até 30 kg 1 comprimido

acima de 30 kg até 45 kg 1 e 1/2 comprimidos

acima de 45 kg até 60 kg 2 comprimidos

A posologia pode ser alterada conforme o tipo e grau de infestação, à critério do médico veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES
Vermivet Plus contém princípios ativos com grande margem de segurança para os cães e desta forma não possui 
contraindicação.

REAÇÕES ADVERSAS
Vermivet Plus não possui efeitos colaterais, quando administrado da forma recomendada.

APRESENTAÇÃO

Vermivet Plus 330 mg: Cartucho contendo 1 strip com 2 comprimidos.

Vermivet Plus 660 mg: Cartucho contendo 1 strip com 4 comprimidos.

Vermivet Plus 2,0 g: Cartucho contendo 1 strip com 2 comprimidos

PRAZO DE VALIDADE
O produto tem prazo de validade de 2 (dois) anos, após a data da fabricação. 

CONSERVAÇÃO
Conservar o produto à temperatura ambiente em local seco e fresco, entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar, fora 
do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico veterinário.
Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 2548/86 em 03/07/86.

RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO VETERINÁRIO
Dr. Danillo Silva Marcon 
CRMV-SP 36.982.

PROPRIETÁRIO FABRICANTE
Laboratório Bio-Vet Ltda. Vansil Indústria Comércio e Representações Ltda.
R. Cel. José Nunes dos Santos, 639 Rua João Augusto Cirelli, 640
06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP 13690-000 - Descalvado-SP
CNPJ 60.411.527/0001-30 CNPJ 50.472.547/0001-68 
INDÚSTRIA BRASILEIRA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Acesse a bula e outras informações  
sobre este medicamento usando  
o código ao lado.

Obrigado por nos deixar cuidar 
da saúde do seu pet!.

faleconosco@biovet.com.br

WhatSac: 
(11) 9 9545-5595

www.biovet.com.br                                                                                                                                   881-me


