
AVOTAN® 

 

Antiparasitário interno e externo para bovinos. 

Resumo da bula 

Antiparasitário interno e externo para bovinos. 
AVOTAN® é uma solução injetável de Abamectina a 1% p/v, pronta para uso. 
Uma única dose trata e controla eficazmente as parasitoses internas e externas dos bovinos. 

AVOTAN® possui amplo espectro, excepcional atividade antiparasitária e grande margem de 
segurança. 
Fácil de aplicar, AVOTAN é muito bem tolerado. Podendo também ser aplicado por via 
intramuscular, torna-se particularmente adequado para o tratamento das parasitoses. 

Fórmula: 
Cada 100 mL contém: 
Abamectina ………………………… 1,0 g 
Veículo q.s.p. ……………………… 100,0 mL 

Indicações do produto: 
AVOTAN® é um endectocida de amplo espectro de ação para bovinos que combate os 
nematódeos gastrointestinais (tais como: Cooperia punctata, Cooperia spatulata, Haemonchus 
placei, Oesophagostomun radiatum, Trichostrongylus axei e Trichostrongylus colubriformis), tem 
ação bernicida (Larva de Dematobia hominis) e auxilia no controle do carrapato dos bovinos 
(Rhipicephalus (Boophilus) microplus). 

Dosagem: 
Bovinos: A dose empregada é de 1 mL para 50 kg de peso, correspondente a 200 mg de 
Abamectina por kg de peso. 



Faixa de Peso (kg) Volume da Dose(mL) Faixa de Peso(kg) Volume da Dose(mL) 

de 51 – 100 2 de 351 – 400 8 

de 101 – 150 3 de 401 – 450 9 

de 151 – 200 4 de 451 – 500 10 

de 201 – 250 5 de 501 – 550 11 

de 251 – 300 6 de 551 – 600 12 

de 301 – 350 7   

Para os animais mais pesados, como os touros, manter a mesma proporção de 1 mL para cada 
50 kg de peso. 

Via de Administração: 
A aplicação pode ser feita por via subcutânea ou intramuscular. Injetar o produto sob a pele solta 
nas áreas do pescoço, na frente ou atrás da paleta, ou no músculo do pescoço. Utilizar agulhas 
de calibre 16 e comprimento de 10 a 15 mm para injeções subcutâneas e de 20 a 25 mm para 
injeções intramusculares. Usar equipamento estéril e seguir as normas de assepsia. 

Advertências: 

• Não tratar bovinos com menos de 16 semanas de idade; 
• Não utilizar em animais debilitados ou estressados; 
• Não utilizar em animais convalescentes; 
• Não utilizar dosagem acima da recomendada, isto é, 1mL/50 kg de peso. 

Apresentação: 
Frasco de polipropileno contendo 500 mL e 1 litro. 

Conservação: 
Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance das crianças. 

Períodos de Carência: 
Bovinos: 
Abate – O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 28 dias após a última 
aplicação; 
Leite- Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite pra o consumo 
humano. 

 


