Sellat

®

Uso Veterinário
Selante intramamário para vacas secas

Indicações:
Sellat é um selante intramamário para uso
no período de secagem das vacas leiteiras.
Atua como barreira mecânica no canal do
teto e sua composição inerte confere uma
barreira similar à de queratina produzida
naturalmente no canal do teto, conferindo
proteção imediata que pode perdurar
durante todo o período seco.
Sellat pode ser administrado associado a
antimicrobianos destinados à terapia de
vaca seca, visto que não possui
propriedade terapêutica e não interfere
nas características (farmacocinética e
farmacodinâmica) dos antimicrobianos.
Sellat ainda é indicado para novilhas de
primeira lactação, no período pré-parto.
Forma de aplicação:
Após a última ordenha da lactação e
assepsia do úbere, administrar pela via
intramamária todo o conteúdo de 01
seringa, ou seja, 4 g de Sellat em cada
quarto mamário. A administração de 01
seringa de Sellat confere proteção
mecânica durante todo o período seco,
não sendo necessárias reaplicações.
Nos casos em que o uso do produto seja
precedido de medicação intramamária, a
aplicação do selante não deve interferir na
terapêutica instaurada.
Contraindicações e limitações de uso:
Produto destinado somente para uso
externo.
Não aplicar o produto em animais com
histórico de hipersensibilidade a algum de
seus componentes.
Precauções:
Não massagear o teto após a aplicação do
produto. Ao contrário dos medicamentos
de uso intramamário, o selante atua
puramente como barreira mecânica e não
demanda absorção para a promoção do

efeito desejado.
A remoção do Sellat pode ser realizada por
sucção pelo bezerro sem proporcionar
riscos ao animal ou por ordenha manual.
Neste caso, indica-se a ordenha das vacas
no pós-parto para a retirada do selante
por até 96 horas (período similar à retirada
do colostro).
Sua retirada através de sistema de
ordenha mecânica não gera a presença de
grumos no leite, quando da presença de
filtros adequados na linha de ordenha.
Este produto não possui período de
carência para a carne e o leite das vacas
que o receberam.
Conservar o produto dentro da sua
embalagem original, em local seco e fresco,
ao abrigo da luz solar direta, entre 15ºC e
30ºC, fora do alcance de crianças e
animais domésticos.
Venda sob prescrição e aplicação sob
orientação do médico-veterinário.
Validade do produto: 2 anos após a data
de fabricação.
Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508
Produto isento de registro conforme artigo
44 do Decreto MAPA nº 5053 de 22 de Abril
de 2004.
Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria brasileira

50003211/0320 OF00

Composição:
Subnitrato de bismuto, diestearato de
alumínio, dióxido de silício e óleo mineral.

PAPEL

Aplicação de Sellat
passo a passo

1º Passo:
Realizar a última
ordenha da
lactação.

2º Passo:
Limpar e desinfetar
o teto (com toalha
descartável).

3º Passo:
Introduzir a
cânula.

4º Passo:
Aplicar o produto.

ATENÇÃO:

Não massagear o teto após a
aplicação do Sellat

