Sincro eCG

®

Uso Veterinário

Gonadotrofina coriônica equina injetável (eCG)
Fórmula:
Frasco:
eCG (PMSG)
Liofilizado .............. 6.000 UI
Excipiente ............... 0,052 g
Frasco com diluente (Água
para injeção) ...... 30,00 mL
Indicações:
Sincro eCG é recomendado
para a estimulação do
crescimento folicular
levando assim a uma maior
capacidade ovulatória das
fêmeas bovinas em
protocolos de inseminação
artificial em tempo fixo
(IATF) e transferência de
embrião em tempo fixo
(TETF). Pode ainda ser
utilizado para
superovulação de fêmeas
bovinas.

Modo de uso e dosagens:
Diluição do produto:
Frasco com 6.000 UI de
eCG e frasco com 30 mL de
diluente estéril:
Adicionar 5 mL do diluente
estéril no frasco contendo o
liofilizado de 6.000 UI de
eCG, homogeneizar e
devolver o volume com o
liofilizado ao frasco de
diluente.
Usos:
- Estimulante de
desenvolvimento folicular
(protocolos de IATF):
Administrar uma dose de
300 UI, ou seja, 1,5 mL de
Sincro eCG por via
intramuscular profunda, por
animal.
- Indutor de múltiplas

ovulações (protocolos de
TETF em receptoras):
Administrar uma dose de
500 UI, ou seja, 2,5 mL de
Sincro eCG por via
intramuscular profunda, por
animal, no dia 5 do
protocolo.
- Protocolo proposto para
uso do Sincro eCG:
Administrar em dia aleatório
do ciclo estral (Dia 0)
Benzoato de Estradiol
associado a dispositivo
intravaginal de
Progesterona. Cinco dias
depois (D5) fazer a
aplicação do Sincro eCG de
acordo com o objetivo
proposto (estimulante de
desenvolvimento folicular ou
superovulação) garantindo
seu efeito sobre o
crescimento folicular. No Dia
8 (D8) fazer a remoção do
dispositivo intravaginal de
Progesterona e administrar
um análogo da
prostaglandina
(Cloprostenol Sódico). A
indução da ovulação pode

ser feita com o uso do
Cipionato de Estradiol no
momento da retirada do
dispositivo ou com o
Benzoato de Estradiol 24
horas após a retirada dos
dispositivos. A inseminação
deve ser feita após 48 a 72
horas da retirada do
dispositivo, e a TETF deve
ser realizada após 9 dias da
retirada dos dispositivos,
conforme diagramas
abaixo:
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Uma vez que a resposta aos
tratamentos hormonais é
individualizada os
protocolos e dosagens
utilizadas podem ser
alteradas a critério do

médico-veterinário.

sanidade.

Contraindicações e
limitação de uso:
O uso de Sincro eCG é
contraindicado para
animais com
hipersensibilidade a
qualquer um dos
componentes da fórmula.
Doses elevadas produzem
superovulação não sendo
aconselhável para animais
a serem inseminados ou
cobertos (monta natural)
em virtude da possibilidade
de gestações múltiplas,
exceto para fins de
transferência de embriões.
Não utilizar o produto em
animais que não estejam
em idade reprodutiva.
O sucesso da utilização de
Sincro eCG é dependente
de protocolos hormonais
reprodutivos adequados e
de fatores adequados no
manejo do rebanho que
reduzem o anestro e
aumentam as taxas de
prenhez como nutrição e

Precauções:
Uso exclusivo em fêmeas
bovinas.
Utilizar seringas e agulhas
estéreis, observando as
boas práticas de assepsia
adotando devidos cuidados
na manipulação.
Obedecer às dosagens
recomendadas para uso do
produto. Somente o
médico-veterinário está
apto a fazer alterações nas
dosagens do produto.
Não utilizar o produto fora
do prazo de validade.
Reações adversas:
Não são esperadas reações
adversas quando o produto
é utilizado dentro das
recomendações indicadas.
Reações de
hipersensibilidade e
anafilaxia podem ocorrer
em animais susceptíveis.
Venda sob prescrição e

ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTES PERÍODOS DE
CARÊNCIA:
BOVINOS:
O PRODUTO NÃO REQUER
PERÍODO DE CARÊNCIA
PARA O ABATE DOS
BOVINOS TRATADOS.
O PRODUTO NÃO REQUER
PERÍODO DE CARÊNCIA
PARA O CONSUMO DO LEITE
DOS BOVINOS TRATADOS.
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.
Conservar sob refrigeração,
em temperatura entre 2ºC e
8ºC, ao abrigo da luz solar
intensa e fora do alcance

de crianças e animais
domésticos. Após
reconstituição o produto
poderá ser mantido por até
7 dias sob refrigeração em
temperatura de 2ºC a 8ºC.
Licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 9.631 em
07/10/2011.
Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina
Pistoni CRMV/SP 24.508
PRODUTO IMPORTADO

Representante exclusivo no Brasil,
Importador e Distribuidor:
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
PAPEL

Proprietário e Fabricante:
Laboratório Biomega S.A.
Camino Paso Taborda s/n
Melo - Cerro Largo
Uruguai

50002941/0618 OF00

aplicação sob orientação
do médico-veterinário.

