Desflan

®

Uso Veterinário

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Flunixina (Meglumina) ............... 5,0 g
Veículo q.s.p. ........................ 100,0 mL
Indicações:
Desflan é um potente analgésico,
não-narcótico, não-esteróidico, com
atividade anti-inflamatória e
antipirética, recomendado para todos
os casos de dor, febre e/ou
inflamação, para bovinos e equinos.
Modo de uso e dosagens:
Desflan deve ser aplicado por injeção
intramuscular ou intravenosa, nas
seguintes recomendações:
Para equinos:
Desordens músculo-esqueléticas:
1 mL de Desflan (1,1 mg/kg) para cada
45 kg de peso corpóreo por dia.
O tratamento pode ser repetido
durante 5 dias consecutivos.
Alívio da dor associada com cólicas: 1
mL de Desflan (1,1 mg/kg) para cada
45 kg de peso corpóreo por dia. Neste
caso a via intravenosa é
recomendada para pronta ação, o
que pode ocorrer dentro de 15
minutos ou menos. O tratamento
pode ser repetido se reaparecerem
sinais de cólicas.
A causa da cólica deve ser
determinada e tratada

concomitantemente com a
terapêutica indicada para a mesma.
No choque endotóxico:
1 mL de Desflan (1,1 mg/kg) para cada
45 kg de peso corpóreo, por via
intravenosa.
Para bovinos:
Diarreia dos recém-nascidos:
2-3 mL de Desflan (2,2 a 3,3 mg/kg)
para cada 45 kg de peso corpóreo
por dia, via intramuscular ou
intravenosa.
Geralmente uma única aplicação é
efetiva.
Na mastite colibacilar ou choque
endotóxico:
1 mL de Desflan (1,1 mg/kg) para cada
45 kg de peso corpóreo, por via
intravenosa. Continuar o tratamento
por 3 dias, na mesma dosagem,
utilizando a via intramuscular.
Desordens músculo-esqueléticas:
1 mL de Desflan (1,1 mg/kg) para cada
45 kg de peso corpóreo, por via
intravenosa ou intramuscular. O
tratamento pode ser repetido durante
5 dias consecutivos.
Para outras indicações, utilizar
2 mL de Desflan (2,2 mg/kg) para
cada 45 kg de peso corpóreo por dia.
Precauções:
Obedecer rigorosamente às
indicações e às dosagens para a
aplicação do produto.

Contraindicações e limitações
de uso:
Bovinos: não usar em touros
reprodutores.
Não usar em vacas leiteiras em
lactação ou secas.
ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES
PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO 10
DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
VITELA: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER
APLICADO EM BEZERROS
DESTINADOS A VITELA PARA O
CONSUMO HUMANO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER
APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS
DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.
EQUÍDEOS
(Equus caballus/ CAVALOS)
ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER
APLICADO EM EQUINOS
PRODUTORES DE CARNE PARA O
CONSUMO HUMANO.
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.
Interações medicamentosas:
Não associar ou usar

concomitantemente com outros
anti-inflamatórios não-esteroides
(AINEs) ou glicocorticoides.
Não usar concomitantemente com
diuréticos.
Efeitos adversos:
A superdosagem do produto pode
causar depressão do sistema nervoso
central, diarreias, insuficiências renais
agudas, distúrbios hematológicos,
indiferença, anorexia.
Conservar em local seco e fresco, ao
abrigo da luz solar, entre 5ºC e 30ºC,
fora do alcance de crianças e animais
domésticos.
Venda sob prescrição e aplicação sob
orientação do médico-veterinário.
Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508
Licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 7.845 em
03/07/2001.
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Deve-se tomar cuidado para evitar a
aplicação intra-arterial do produto.
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