Sincrodiol

®

Uso Veterinário

Estrógeno Injetável
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Benzoato de Estradiol ...... 100,00 mg
Veículo q.s.p. ........................ 100,00 mL
Indicações:
Sincrodiol (Benzoato de Estradiol)
tem ampla utilização na medicina
veterinária quando se precisa
reproduzir o efeito de substâncias
estrógenas naturais. É indicado
para:
BOVINOS E BUBALINOS
- Protocolos reprodutivos de
inseminação artificial: na
sincronização das ondas foliculares,
ovulação do folículo dominante e
indução de cio;
- Anestro.
EQUINOS
- Promover indução do cio;
- Anestro.
Modo de uso e Dosagem:
BOVINOS E BUBALINOS
1) Protocolos reprodutivos: no dia da
inserção de implantes de
progestágenos: aplicar 2,0 mL via
intramuscular para provocar atresia
do folículo dominante e uma nova
onda de crescimento folicular. Após 1
a 2 dias da retirada do implante,
aplicar 1,0 a 2,0 mL, via
intramuscular, para estimular a
liberação de hormônio luteinizante e
ovulação.

EQUINOS
1) Para indução do cio e correção de
anestro: aplicar 3,0 a 5,0 mL, via
intramuscular, conforme sugestão:

5,0 mL
BE

4,0 mL
BE

3,0 mL
BE

D1

D2

D3

Onde: BE: Benzoato de Estradiol
(Sincrodiol) D1: Dia 1; D2: Dia 2; D3:
Dia 3.
A resposta da utilização de
medicamentos hormonais depende
do bom estado corporal do animal e
da ausência de causas de baixa
fertilidade como doenças
reprodutivas e endócrinas. Um
correto manejo nutricional na
propriedade é imprescindível, uma
vez que as características
reprodutivas são de baixa
herdabilidade e, consequentemente,
são muito mais influenciadas pelo
meio.
Precauções em humanos:
Durante a utilização do produto,
proteger-se com luvas de borracha
(luva nitrílica). Não manusear o
produto com as mãos
desprotegidas.
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

Precauções em animais:
Obedecer às dosagens
recomendadas para uso do produto.
Usar com cautela em animais com
problemas hepáticos devido à
diminuição da capacidade de
metabolizar os estrógenos. Não
aplicar em animais jovens,
sexualmente imaturos.
Não reutilizar as embalagens. Restos
de produtos e de embalagens
devem ser descartados conforme
preconizado na legislação vigente,
evitando a contaminação do meio
ambiente.
ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO
DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE
BOVINOS, BUBALINOS E EQUINOS
TRATADOS.
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO
DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE
LEITE DE BOVINOS E BUBALINOS
TRATADOS.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS PODE CAUSAR A
PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS
LIMITES APROVADOS, TORNANDO O
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.
Contraindicações e
limitações de uso:
Não administrar o produto em

animais prenhes. Não utilizar
medicamentos com o prazo de
validade vencido. Não utilizar em
animais que apresentem
hipersensibilidade a qualquer um
dos componentes do produto.
Reações Adversas:
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.
Conservar o produto em sua
embalagem original, em local seco e
fresco, em temperatura entre 15ºC e
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 9.452 em
23/01/2009.
Responsável Técnica:
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CRMV/SP 24.508
Proprietário e fabricante:
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médico, levando a embalagem ou o
rótulo do produto.
Utilizar agulhas e seringas
esterilizadas, observando as boas
práticas de assepsia.
Não comer, beber ou fumar durante
a aplicação. Não misturar a outros
produtos.

Whats SAC
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(seg. a sex. das 8h às 17h)

