
Ripercol® L - 150F
Anti-helmíntico e imunoestimulante inespecífico para bovinos à base de fosfato de levamisol 18,8%
USO VETERINÁRIO

Fórmula:  Cada 100 mL contém:
Fosfato de Levamisol ........................................................... 18,8  g
Veículo q.s.p.  ....................................................................... 100 mL

Injetável por via subcutânea.
Ripercol® L - 150F destina-se ao tratamento das verminoses gastrintestinais e pulmonares de bovinos.

Indicações:
Ripercol® L - 150F controla todos os helmintos de importância econômica na criação de bovinos: Haemonchus spp., Cooperia spp., Ostertagia 
spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Bunostomum phlebotomum, Neoascaris vitulorum, Oesophagostomum radiatum, Chabertia spp. e 
Dictyocaulus viviparus (verme do pulmão).
Ripercol® L - 150F, quando aplicado após as vacinações rotineiras, tem efeito imunoestimulante inespecífico.

Modo de Usar:
Ripercol® L - 150F deve ser aplicado em injeções subcutâneas, de preferência na região posterior ou anterior à escápula (pá). Não se deve aplicar 
este ou qualquer outro produto injetável sobre a pá ou costelas dos bovinos. Em condições climáticas ou de manejo que favoreçam as infestações, 
a critério do médico veterinário, pode-se repetir o tratamento 3 a 4 semanas após a primeira aplicação.

Administração:
Agulhas e seringas, antes do uso, devem ser submetidas aos processos de esterilização normais. O local de injeção, no animal, deve ser previamente 
desinfetado com algodão embebido em álcool iodado ou semelhante. Recomenda-se subdividir a dose em locais diferentes, no caso de volumes 
superiores a 10 mL. 

Doses:
Aplicar 1 mL de Ripercol® L - 150F para cada 40 kg de peso corporal. Nos casos de infestações altas por Trichostrongylus axei e Ostertagia spp., 
recomenda-se dobrar a dose, ou seja, 2 mL para cada 40 kg de peso corporal. 

Cuidados:
• Não submeter os animais a exercícios prolongados antes ou depois do tratamento.
• Seringas e agulhas devem ser esterilizadas antes do uso.
• O local de aplicação deve ser desinfetado com álcool iodado ou produto similar.
• Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.
• Produtos injetáveis podem ocasionar raros casos de reações de hipersensibilidade individual. O grau dessas reações depende da sensibilidade 
de cada animal tratado.
• Em animais jovens, evitar sobredose e naqueles debilitados por problemas infecciosos e/ou nutricionais, recomenda-se o tratamento destes pro-
blemas antes da aplicação de qualquer antiparasitário.
• Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Armazenamento: Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15oC a 30oC) e protegido da luz solar.

Peso do bovino Dose de Ripercol® L - 150F
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL

1 mL para cada 40 kg de peso vivo241 kg em diante

41 a   80 kg
81 a 120 kg 

121 a 160 kg
161 a 200 kg
201 a 240 kg

Para orientação, veja a tabela abaixo:

Doses superiores a 10 mL devem ser subdivididas e aplicadas em locais diferentes.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS:
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 
7 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO 
CONSUMO HUMANO ATÉ 2 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO. 

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.

LOCAL CORRETO DE APLICAÇÃO


