
 
 

 
 
 

Indicações: 

 

 
 BIO DUVERM 
Uso Veterinario 

 

Vermífugo de amplo espectro indicado para o combate a infestações de vermes no trato gastrointestinal. Sua ação anti-
helmíntica garante de maneira segura e eficiente uma melhora da qualidade de vida das aves, suínos, felinos, caninos e 
equinos. 

 
Apresentação: sachê contendo 40g 

 
Fórmula: 
Cada 100g contém: 
 

Mebendazol 5,0g 
Veículo ....................q.s.p 100,0g 
 

 
Dosagem e forma de aplicação: 
 

Administrar por via oral incorporado ao alimento. 
 
Aves: Adicionar 40g de Bio DuVerm em 66kg de ração e administrar por cinco dias consecutivos. Para um maior número de 
animais, adicionar 600g de Bio DuVerm em 1000kg de ração. 
Suínos: Adicionar 40g de Bio DuVerm em 66kg de ração e administrar por oito dias consecutivos. Para um maior número de 
animais, adicionar 600g de Bio DuVerm em 1000kg de ração. 
Equinos de peso superior a 200kg: Adicionar 40g de Bio DuVerm na ração, em única administração. 
Potros e Equinos de peso inferior a 200kg: Adicionar 20g de Bio DuVerm na ração, em única administração. Cães de peso 
superior a 10kg: Adicionar 4g de Bio DuVerm ao alimento e administrar por quatro dias consecutivos. 
Cães e Gatos de peso inferior a 10kg: Adicionar 2g de Bio DuVerm ao alimento e administrar por quatro dias consecutivos. 
Caso seja necessário, repetir a medicação após 15 ou 30 dias, ou a critério do Médico Veterinário. 
 

Bio DuVerm não apresenta contra indicações. 

 
Precauções de uso: 

 
ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIAS: AVES E SUÍNOS 
 
Abate: O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 14 dias após a última administração. 
Ovos: Os ovos dos animais tratados somente devem ser destinados ao consumo humano 14 dias após a última administração. 
Antes deste período os ovos devem ser descartados. A utilização do produto em condições diferentes das indicadas pode 
causar a presença de resíduos do produto acima dos limites aprovados, tornando o alimento de origem animal impróprio para o 
consumo. 

 
Não utilizar a embalagem vazia, mantenha o produto em sua embalagem original, em local seco, fresco e ao abrigo de luz solar. 
Não guarde ou aplique junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos. Mantenha o produto fora 
do alcance de crianças e animais. 
 
Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) sob o nº1369/81. 


