Sincroforte

®

Uso Veterinário

Análogo sintético do GnRH (hormônio liberador de gonadotrofinas)
Fórmula:
Cada 10 mL de solução injetável
contém:
Acetato de Buserelina ..... 0,042 mg(*)
Veículo aquoso q.s.p. ............ 10,00 mL
(*) equivalente a 0,04 mg de Buserelina
Indicações:
Sincroforte (Acetato de Buserelina) é
um hormônio sintético análogo ao
GnRH. O GnRH é um hormônio
produzido pelo hipotálamo que
estimula a hipófise anterior a secretar
LH (hormônio luteinizante) e FSH
(hormônio folículo estimulante). A
Buserelina é indicada para:
BOVINOS E BUBALINOS:
- Protocolos reprodutivos na indução
da ovulação e luteinização de folículos
(através da ação do LH).
- Incremento da fertilidade (aumento
dos índices de concepção) na
inseminação artificial.
- Tratamento de transtornos de
fertilidade de origem ovariana: cistos
foliculares, atraso na ovulação e
anestro.
EQUINOS:
- Indução da ovulação e sincronização
do tempo da ovulação e da monta.
- Transtornos císticos dos ovários.
- Incremento da fertilidade (aumento
dos índices de concepção).
Modo de uso e dosagem:
Aplicar Sincroforte preferencialmente
pela via intramuscular. Também
podem ser utilizadas as vias
subcutânea e intravenosa.
Vacas e Búfalas:

Protocolos reprodutivos de
inseminação artificial e sincronização
de cio na indução da ovulação e
luteinização de folículos: aplicar 2,5 mL
de Sincroforte.
Para tratamento de cistos foliculares:
aplicar 5 mL de Sincroforte,
geralmente 8 dias após a aplicação já
se pode comprovar a presença de um
corpo lúteo. Se após 14 dias não se
verificar a presença do corpo lúteo ou
se aparecerem novos cistos, é
necessário repetir o tratamento. Após
a detecção do corpo lúteo ou após 8
dias do tratamento, pode-se proceder
a aplicação de uma Prostaglandina ou
agente luteolítico para retorno à
ciclicidade. O esquema “Ovsynch”
também é indicado para tratamento
de cistos foliculares.
Éguas:
Para indução da ovulação e
sincronização de cio, aplicar 10 mL
quando, após a palpação, for
detectado folículo com tamanho maior
que 35 mm.
Para incremento da fertilidade: 10 mL
em dose única 12 dias após a
inseminação ou a critério do
médico-veterinário.
Para tratamento de cistos foliculares:
aplicar 10 mL. Geralmente 14 dias após
a aplicação já se pode comprovar a
presença de um corpo lúteo. Caso isso
não ocorra, é necessário repetir o
tratamento. Após a detecção do corpo
lúteo ou após 14 dias do tratamento,
pode-se proceder a aplicação de uma
Prostaglandina ou agente luteolítico
para retorno à ciclicidade.

Espécie

Dose (mg)

Dose (mL)

Vacas

0,01 a 0,02 mg

2,5 a 5,0 mL

Búfalas

0,01 a 0,02 mg

2,5 a 5,0 mL

Éguas

0,04 mg

10 mL

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES
PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS E BUBALINOS
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE
CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS
E BUBALINOS TRATADOS.
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE
CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE
DE BOVINOS E BUBALINOS TRATADOS.
EQUÍDEOS
(Equus caballus/CAVALOS)
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE
CARÊNCIA PARA O ABATE DE EQUINOS
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.

Contraindicações e
limitações de uso:
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:
O produto não apresenta reações
adversas quando administrado dentro
das recomendações indicadas.
Conservar o produto na embalagem
original, em local seco e fresco, entre
5°C e 30°C, ao abrigo da luz solar
direta e 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 9.399 em 24/07/2008.

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

50003231/0918 OF00

Precauções:
Uso exclusivo em animais.
Utilizar agulhas e seringas
esterilizadas, observando as boas
práticas de assepsia.
Aplicar a dose recomendada. Somente
o médico-veterinário está apto a fazer
alterações nas dosagens.
A resposta da utilização de hormônios,
com finalidade de sincronização do
cio, depende do bom estado corporal
em que o animal se encontra e da
ausência de causas de baixa
fertilidade como doenças reprodutivas
e endócrinas.
Para tratamento de cistos foliculares
não é necessário comprimi-los antes
da aplicação do produto.
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