
FÓRMULA

INDICAÇÕES

MODO DE USAR 
E POSOLOGIA

Administrar o medicamento por via oral em dose única. O comprimido pode ser 
misturado a ração ou a carne, dispensando regime especial ou jejum prévio.
Administrar 1 comprimido para cada 10 Kg de peso do animal fracionando-o quando 
necessário, realizando a pesagem do animal previamente.
Para uma completa vermifugação, repetir  a dose 21 dias depois.
Animais adultos podem ser vermifugados de 3 a 4 vezes ao ano.
Obs.: Recomenda-se o tratamento com antipulgas no ambiente e no animal para 
prevenir reinfestação de Dipylidium caninum, onde as pulgas são hospedeiros 
intermediários.

Vermífugo de amplo espectro para cães, que age contra as formas adultas e larvares dos 
seguintes cestódeos e nematódeos:  Ancylostoma caninum, Echinococcus 
multiloculares, Joyeuxiella pasqualei, Mesocestoides spp., Multiceps multiceps, Taenia 
hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia ovis, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria 
stenocephala, Trichuris vulpis.

O Provex é composto por Praziquantel, Pirantel e Febantel, ingredientes com 
ampla margem de segurança e excelente ação anti-helmíntica que atua contra 
as formas larvares e adultas de cestódeos, nematódeos que acometem os cães. 

Cada comprimido de 600 mg contém:
Praziquantel ................................................................................................................................. 0,050 g
Pamoato de Pirantel .................................................................................................................. 0,144 g
Febantel ......................................................................................................................................... 0,150 g
Excipientes q.s.p. ........................................................................................................................ 0,600 g

USO VETERINÁRIO

Provex
Praziquantel, Pirantel, Febantel

CONTRAINDICAÇÕES

INTERAÇÕES
MEDICAMENTOSAS

EFEITOS
COLATERAIS

Doses excessivas de Praziquantel induzem anorexia, vômitos, salivação, diarréia e 
letargia em menos de 5% dos animais que recebem a droga.
Não possui antídoto. Fazer tratamento sintomático.

O uso concomitante com dexametasona reduz a biodisponibilidade do praziquantel.
Devido as suas propriedades colinérgicas à administração do pirantel em conjunto 
com outras drogas colinérgicas como o levamisol, pode levar a potencialização da sua 
toxicidade.
Não usar medicamento a base de piperazina devido a ação antagônica ao pamoato de 
pirantel.

O pirantel não é recomendado para animais gravemente debilitados, presumivel-
mente porque sua ação farmacológica (propriedades semelhantes a nicotina) é mais 
pronunciada nesses hospedeiros.

Caixa com 1 strip de 4 comprimidos de 600 mg,
Display com 25 strips de 4 comprimidos de 600 mg cada.APRESENTAÇÃO

Conservar a embalagem bem fechada, em temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo
 da luz solar e da umidade, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
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