Pirofort

®

Uso Veterinário

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Diaceturato de diminazeno .............. 7 g
Veículo q.s.p. ................................. 100 mL
Indicações:
Pirofort é indicado para bovinos, ovinos
e caprinos para o tratamento de
infecções por babesias (piroplasmose)
e tripanossomas, causadas pelos
seguintes agentes: Babesia bovis,
Babesia bigemina, Babesia argentina,
Tripanosoma rhodesiense, Tripanosoma
congolense, Tripanosoma spp.
Modo de uso e dosagens:
Pirofort deve ser administrado por via
intramuscular profunda, conforme
dosagens abaixo:
Para Babesia (piroplasmose):
A dosagem recomendada é de
3,5 mg/kg de diminazeno, ou seja, 1 mL
da solução para cada 20 kg de peso
corporal, em dose única.
Para Tripanossomas:
A dosagem recomendada é de
7,0 mg/kg de diminazeno, ou seja, 1 mL
da solução para cada 10 kg de peso
corporal, em dose única.
Para Papilomatose:
A dosagem recomendada é de
3,5 mg/kg de diminazeno, ou seja, 1 mL
da solução para cada 20 kg de peso
corporal, fazendo uma aplicação do
produto a cada 15 dias, durante 4 a 8
semanas.

A eficácia do produto depende da
sensibilidade dos microrganismos aos
princípios ativos que compõe o
produto e do atendimento adequado
às recomendações do
médico-veterinário que prescreveu o
medicamento, como dose, tempo de
tratamento e quantidade de
aplicações.
O sucesso no tratamento depende da
fase clínica na qual a doença se
encontra. Sendo que em casos iniciais
o prognóstico é positivo a reservado
enquanto que em caso de doença
avançada o prognóstico é de
reservado a ruim.
Efeitos adversos:
Não são esperadas reações adversas
com o uso do produto quando
administrado conforme as indicações
previstas em bula. Entretanto, reações
de sensibilidade individual podem
eventualmente ocorrer. A
superdosagem pode resultar em
convulsões.
Precauções em animais:
Obedecer às dosagens indicadas para
o uso do produto. Somente o
médico-veterinário está apto a fazer
alterações nas dosagens
recomendadas para o uso do produto.
Utilizar agulhas e seringas esterilizadas
e observar as boas práticas de
assepsia.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES
PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO 21 DIAS
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS
COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER
DESTINADO AO CONSUMO HUMANO
ATÉ 05 DIAS APÓS A ÚLTIMA
APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR
A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS
LIMITES APROVADOS, TORNANDO O
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.
Precauções em humanos:
Cuidado! Irritante para os olhos, pele e
mucosas. Em caso de contato com os
olhos e pele, lavar com água em
abundância durante 15 minutos, se a
irritação persistir consulte um médico,
levando a embalagem completa do
produto.
Perigo! Causa danos se ingerido. Não
ingerir. Em caso de ingestão acidental,
não induzir o vômito, consulte um
médico imediatamente, levando a
embalagem completa do produto.
Durante a utilização do produto,
proteger-se com luvas de borracha
(luva nitrílica). Não manusear o produto
com as mãos desprotegidas.
Após a aplicação do produto, remover
as luvas e lavar bem as mãos.
Não reutilizar as embalagens. Restos

de produtos e de embalagens devem
ser descartados conforme preconizado
na legislação vigente, evitando a
contaminação do meio ambiente.
Contraindicações:
- O produto não deve ser administrado
a animais que apresentem
hipersensibilidade ao diminazeno.
- Nunca administrar o produto por via
intravenosa.
Conservar o produto em sua
embalagem original, em local seco e
fresco, em temperatura entre 15ºC a
30ºC, ao abrigo da luz solar direta, fora
do alcance de crianças e animais
domésticos.
Venda sob prescrição e aplicação sob
orientação do médico-veterinário.
Licenciado no Ministério da Agricultura
sob nº 7.010 em 07/07/99.
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Administrar somente pela via
intramuscular profunda.
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