Safesui Mycoplasma
USO VETERINÁRIO

Vacina contra Mycoplasma hyopneumoniae
Composição:
Suspensão bacteriana
inativada de Mycoplasma
hyopneumoniae,
adjuvantes e conservante.
Indicação:
Safesui Mycoplasma é
recomendada para
aplicação em suínos
saudáveis, para auxiliar na
prevenção da pneumonia
enzoótica causada pelo M.
hyopneumoniae.
Modo de usar e Dose:
Agitar o frasco antes de
usar.
Antes da aplicação da
vacina a região deve ser
limpa e desinfetada.
A administração da vacina
em leitões com idade igual
ou superior a 21 dias deve
ser realizada na dose de 2
mL por animal, pela via

intramuscular, na região
do pescoço, em única
administração.
A vacinação de fêmeas
prenhes, com idade
gestacional entre 80 e 90
dias, deve ser realizada
por meio da administração
da vacina na dose de 2 mL
por animal, pela via
intramuscular, na região
do pescoço, em única
administração.
Outro esquema de
vacinação poderá ser
adotado, de acordo com
as condições
epidemiológicas e a
critério do
médico-veterinário.
Reações pós-vacinais:
Excepcionalmente, como
qualquer produto
biológico, a vacina poderá
causar uma reação de

Depois de aberto o frasco,
a vacina deverá ser
completamente utilizada.

Venda sob prescrição e
aplicação sob orientação
do médico-veterinário.

Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina
Pistoni – CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério
da Agricultura sob o nº
10.276/2019 em 05/12/2019

Precauções:
Vacine somente animais
saudáveis.
Siga corretamente as
instruções de uso.
Não utilizar o produto com
prazo de validade
vencido.
Mantenha fora do alcance
de crianças e animais
domésticos.
Evite o contato com a pele
e olhos e preste atenção

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria brasileira

50005172/1121 OF00

Conservar em
temperatura entre 2ºC a
8ºC. Não congelar.

para evitar a auto injeção
da vacina e injúria pela
agulha quando estiver
administrando o produto.
Na eventualidade de auto
injeção acidental, procure
assistência médica
imediatamente.
O uso do produto não
requer período de
carência.

hipersensibilidade, nestes
casos indica-se
tratamento sintomático.
Pode ocorrer edema no
local de aplicação,
geralmente com resolução
espontânea.

PAPEL

Atendimento
16 3518 2025

Whats SAC

16 98181 8687

(seg. a sex. das 8h às 17h)

