Cálcio Reforçado
Uso Veterinário
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Gluconato de cálcio ...... 20,00 g
Cloreto de
magnésio hidratado ............1,80 g
Hipofosfito de sódio ........... 3,10 g
Dextrose .............................. 10,00 g
Veículo q.s.p. . ............... 100,00 mL
Indicações:
Cálcio Reforçado é indicado
para bovinos, equinos e ovinos
para a suplementação dos
minerais cálcio, fósforo e
magnésio, na prevenção e/ou
tratamento de estados
carenciais.
Modo de uso e dosagens:
Cálcio Reforçado pode ser
aplicado pelas vias intravenosa
lenta, e subcutânea,
obedecendo às dosagens
abaixo:
Bovinos e equinos acima de 02
anos: 100 a 250 mL por via
intravenosa lenta.
Ovinos acima de 01 ano: 50 a
100 mL por via intravenosa lenta.
Em bovinos pode ser utilizada a
via subcutânea dividindo-se a
dose em dois pontos de
aplicação.
As dosagens poderão ser
modificadas, a critério do
médico-veterinário.

Contraindicações e
limitações de uso:
O produto não deve ser aplicado
em animais com bloqueio
cardíaco, lesão miocárdica ou
insuficiência renal grave.
A suplementação parenteral de
cálcio associada ao potássio
pode aumentar as chances de
arritmias cardíacas, devendo ser
realizada com cautela.
Não administrar em animais que
apresentem hipersensibilidade a
qualquer um dos componentes
do produto.
Precauções:
Utilizar equipo próprio para
aplicação intravenosa bem
lenta.
Aplicação intravenosa muito
rápida pode causar hipotensão,
arritmias e parada cardíaca.
Pode causar hipercalcemia em
animais com doenças cardíacas
e renais.
A exposição direta à luz solar ou
a altas temperaturas poderá
degradar o produto.
Obedecer às dosagens
recomendadas para uso do
produto.
Somente o médico-veterinário
está apto a fazer alterações nas
dosagens do produto.
Não utilizar produto com prazo
de validade vencido.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTES
PERÍODOS DE CARÊNCIA
O PRODUTO NÃO REQUER
PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O
ABATE DE BOVINOS, EQUINOS E
OVINOS TRATADOS.
O PRODUTO NÃO REQUER
PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O
CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS
E OVINOS TRATADOS.

sódio nos túbulos distais)
aumentam a reabsorção de
cálcio.
Anti-inflamatórios (inibidores da
síntese de prostaglandinas)
aumentam a reabsorção tubular
de cálcio e magnésio.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA
PODE CAUSAR A PRESENÇA DE
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES
APROVADOS, TORNANDO O
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Conservar em local seco e fresco,
em temperatura entre 15°C e
30°C, ao abrigo da luz solar
intensa e fora do alcance de
crianças e animais domésticos.

Interações Medicamentosas:
Não associar com medicamentos
que produzam depressão do
sistema nervoso central.
Não utilizar cálcio em
tratamentos concomitantes com
digitálicos.
Antibióticos aminoglicosídeos
por via intravenosa aumentam a
excreção de cálcio.
Diuréticos furosemida e ácido
etacrínico (inibidores da
reabsorção de cloretos na alça
de Henle) aumentam a
excreção de cálcio.
Diuréticos tiazidas e amilorida
(inibidores da reabsorção de
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Reações adversas:
O produto quando usado nas
dosagens e vias de
administração indicadas não
provoca reações adversas.

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