
 
menos de 2 kg
de 03 a 05 kg
de 06 a 10 kg
de 11 a 20 kg
de 21 a 30 kg
de 31 a 40 kg

Peso / Animal
¼   comprimido
½   comprimido
1   comprimido
2 comprimidos
3 comprimidos
4 comprimidos

Quantidade

FÓRMULA:
Cada comprimido de 349,5 mg contém: 
Pirantel (pamoato)
Praziquantel
Excipiente q.s.p.

144,0 mg
50,0 mg

349,5 mg

APRESENTAÇÃO:
Cartucho contendo 04 (quatro) comprimidos de 349,5 mg cada.
Embalagem coletiva contendo 24 cartuchos com 04 comprimidos.

CONTRA-INDICAÇÕES:
!O produto não é recomendado para animais gravemente debilitados, 

presumivelmente porque sua ação farmacológica é mais pronunciada 
nesses hospedeiros.
!Não se recomenda o uso em cães e gatos com menos de quatro e oito 

semanas de idade, respectivamente.
!Hipersensibilidade ao produto ou a um de seus componentes.
!Possibilidade de ocorrer anorexia, vômitos, letargia ou diarréia. 
!A utilização deste produto não é recomendada em caso de  

CONSERVAÇÃO:
Conservar o produto em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar 
direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

OBS.: para prevenir  reinfestações por Dipylidium caninum, 
recomenda-se o tratamento contra pulgas, pois estas são os 
hospedeiros intermediários deste helminto.

A critério do Médico Veterinário, o tratamento poderá ser repetido após 
21 dias.

Natu Verm Comprimido deve ser administrado somente por via oral, 
diretamente na boca do animal, mantendo-a fechada até total 
deglutição ou misturado em pequena quantidade de alimento que 
deverá ser totalmente ingerido na dosagem única de 01(um) 
comprimido para cada 10 kg de peso animal, ou de acordo com a tabela 
abaixo:

POSOLOGIA E MODO DE USAR E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

INDICAÇÕES:

 Natu Verm Comprimido é um vermífugo de amplo espectro de ação, 
indicado no combate de nematódeos e cestódeos.
!Nematódeos: Ancylostoma caninum e Ancylostoma tubaeforme - 

ancilostomíase; Toxocara canis e Toxocara cati - toxocaríase; 
Toxascaris leonina - toxascaríase; Trichuris vulpis - tricuríase;
!Cestódeos: Dipylidium caninum - dipilidiose; Taenia pisiformis, Taenia 

hydatigena, Echinococcus granulosus - hidatiose; Multiceps 
multiceps, Mesocestoides spp., Joyeuxiella pasqualei, Taenia ovis, 
Taenia hydatigena, Taenia multiceps, Spirometra spp. - teníase; 

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob o nº 8802 em 17/02/2004.

Responsável Técnica:
Dra. Michelle C. A. Barbosa - CRF/MG nº 28.249.

Prazo de validade: 02 (dois) anos após a data da fabricação.

USO VETERINÁRIO

VERMÍFUGO ORAL de Amplo Espectro para CÃES e GATOS

Natu VermNatu VermNatu Verm
COMPRIMIDO

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

IND. E COM. DE PRODUTOS  AGROP. LTDA.
Rua H. Andersen, 280 - B. Distrito Industrial

Montes Claros/MG - CEP:  39404-627
CNPJ: 03.624.232/0001-09 / I.E.: 433.062.610.00.82
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):

Tel.: (38) 3213-1199 / e-mail: sac.vetbras@gmail.com
INDÚSTRIA BRASILEIRA      MARCA REGISTRADA
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