Ourovac Raiva
®

Uso Veterinário

Vacina contra Raiva
Composição:
Suspensão de vírus rábico inativado,
cepa PV (Pasteur Virus), com
precipitado de hidróxido de alumínio,
para uso injetável.

causar uma reação de
hipersensibilidade. A presença de
hidróxido de alumínio pode provocar o
aparecimento de pequeno nódulo no
local de aplicação.

Indicação:
Profilaxia da raiva de bovinos, ovinos,
caprinos e equinos sadios, com idade
igual ou superior a 03 meses. A
vacinação de animais com idade
inferior a 03 meses poderá ser
realizada a critério do
médico-veterinário.

Conservar em temperatura entre 2ºC
a 8ºC, ao abrigo da luz solar. Não
congelar.

Modo de usar e dosagem:
Agitar o frasco antes de usar. O
produto deve ser administrado, na
dose de 2 mL, pela via subcutânea em
bovinos, ovinos e caprinos, e pela via
intramuscular profunda em equinos,
sob supervisão do médico-veterinário.
Antes da aplicação da vacina a região
deve ser limpa e desinfetada. Animais
primovacinados deverão ser
revacinados 30 (trinta) dias após a
primeira vacinação.
Revacinar anualmente, ou a critério do
médico-veterinário.
Precauções:
Usar seringa e agulha estéreis.
Não utilizar o produto com prazo de
validade vencido.
Manter fora do alcance de crianças e
animais domésticos.
Vacinar somente animais em bom
estado de saúde.
Evitar o contato com a pele e olhos do
aplicador.
Excepcionalmente, como qualquer
produto biológico, a vacina poderá

Venda sob prescrição e aplicação sob
orientação do médico-veterinário.
Licenciado no Ministério da Agricultura
sob n° 10.160/2015 em 13 de outubro de
2015.
Apresentações:
Frascos de 50 mL (25 doses) e de 100
mL (50 doses).
Responsável Técnico:
Dr. Fausto Eduardo Fonseca Terra –
CRMV/SP 10.300
Depois de aberto o frasco a vacina
deverá ser completamente utilizada.

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