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COMPOSIÇÃO
Cada comprimido contém:
Praziquantel  ...................................................  20 mg
Pamoato de pirantel  ......................................  230 mg
Excipiente q.s.p.  ...........................................  339 mg

INDICAÇÕES
O produto é especialmente indicado para o tratamento e 
controle das verminoses intestinais dos gatos, apresen-
tando excelente atividade contra os seguintes parasitos:

Cestódeos (vermes chatos):
• Dipylidium caninum
• Echinococcus granulosus
• Echinococcus multilocularis
• Joyeuxiella pasqualei
• Mesocestoides spp.
• Taenia spp.

Nematódeos (vermes redondos):
• Ancylostoma braziliense
• Ancylostoma tubaeforme
• Toxocara cati
• Toxascaris leonina

MODO DE USAR E DOSAGENS
-

reta para o tratamento. Os comprimidos podem ser corta-
dos e combinados para tratar os animais de forma prática, 
com dosagens mais precisas. O esquema abaixo fornece 
as doses recomendadas para as diferentes faixas de peso 
dos gatos: 1 comprimido trata 4 kg de peso, conforme a 
tabela abaixo:

Peso do animal Dosagem

de 1,0 a 2,0 kg 1/2 comprimido
de 2,1 a 4,0 kg 1 comprimido
de 4,1 a 6,0 kg 1 e 1/2 comprimido
de 6,1 a 8,0 kg 2 comprimido

Drontal® Gatos deve ser administrado por via oral em 
dose única. Caso necessário, o produto pode ser ministra-
do à ração, carne ou peixe, sendo muito bem tolerado e 
dispensando regime especial ou jejum prévio.

RECOMENDAÇÕES
Uma única dose de Drontal® Gatos elimina os cestódeos 
e os nematódeos presentes no intestino do gato. Porém, 
larvas de nematódeos que estejam migrando pelo orga-
nismo do animal chegarão ao intestino em diferentes in-
tervalos de tempo, peculiares a cada espécie de verme, 
estabelecendo uma nova infestação. Somam-se a elas 
larvas e ovos adquiridos do ambiente contaminado. Assim 
sendo, faz-se necessário repetir o tratamento após um de-
terminado tempo, de acordo com o periodo pré-patente do 
verme diagnosticado, que deve ser avaliado pelo médico 
veterinário, com base na espécie de verme, no ambiente 
e no manejo do gato.

Para prevenir reinfestações por Dipylidium caninum, deve-

de controlar as pulgas, hospedeiras intermediárias deste 
verme chato.

No caso do gênero Ancylostoma, as larvas dos vermes pe-
netram ativamente pela pele ou são ingeridas a partir do 
ambiente contaminado.

Já o Toxocara cati
através da glândula mamária; ou pela ingestão dos ovos. 
A gata pode adquirir o verme ingerindo aves ou roedores. 
As larvas desse verme permanecem inativas na muscu-
latura da gata, produzindo infestações por diversas crias 
consecutivas.

Por essa razão, recomenda-se o tratamento da fêmea 

podem ser tratados durante a lactação e após o desmame, 
com 2, 4, 8 e 12 semanas, e aos 4, 5 e 6 meses. Devese 
vermifugar a gata ao mesmo tempo que a ninhada. Os 
adultos podem ser vermifugados a cada três meses.

Junto com a vermifugação deve ser feita uma limpeza ri-
gorosa do ambiente com produtos à base de cloro ativo, 
efetivos contra larvas e ovos dos vermes.

Os cestódeos e nematódeos dos gatos representam tam-
bém um sério risco para humanos.

A remoção imediata das fezes do gato limita a contamina-
ção do ambiente por vermes.

Consulte o médico veterinário para adequar o tratamento 
a cada situação particular.

CONTRAINDICAÇÕES E REAÇÕES
ADVERSAS 
Os estudos de toxicidade sobre o produto indicam uma 
ampla margem de segurança, sem contraindicações ou 
efeitos colaterais, podendo inclusive ser utilizado durante 
a gestação e lactação, conforme o esquema de tratamento 
proposto. Após o tratamento, animais altamente infes- 
tados por vermes podem apresentar vômitos, diarreias e 
apatia, causados pela morte e desintegração desses para-
sitos no intestino do gato. A presença de vermes inteiros 
ou fragmentos de vermes nas fezes do gato tratado é indi-
cativo de grandes cargas parasitárias.

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

Venda sob prescrição do médico veterinário.

LEVE SEU GATO REGULARMENTE AO VETERINÁRIO

APRESENTAÇÃO
Cartuchos com blíster contendo quatro comprimidos de 
339 mg cada um.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento sob o n° 9.592/2011, em 24/03/2011.

Proprietário da Fórmula:
Bayer Animal Health GmbH – Leverkusen – Alemanha
Fabricante: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH –
Kiel – Alemanha
Representante exclusivo no Brasil, importador e
distribuidor: Bayer S.A., Rua Domingos Jorge, 1100 –
São Paulo – SP, CNPJ 18.459.628/0001-15

Responsável técnica:
Léa B. H. Lucas 
CRMV-SP 8290
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