TETRAVET®
ANTIMICROBIANO DE AMPLO ESPECTRO
USO VETERINÁRIO
SOLUÇÃO INJETÁVEL
FÓRMULA:
Cada 100mL contém:
Oxitetraciclina (Cloridrato) ............................................................................................................... 20,0g
Veículo q.s.p. ........................................................................................................................................100mL
ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E SUÍNOS:
"ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "30" DIAS
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO."
"LEITE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE
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.
INDICAÇÕES:
TETRAVET é indicado para o tratamento de processos infecciosos que acometem
os bovinos, ovinos, caprinos e suínos, tais como:
Bovinos: Anaplasmose (Anaplasma marginale), pneumonia (Pasteurella spp.,
Haemophilus spp., Mycoplasma spp., Bordetella spp., Klebsiella spp.), leptospirose
(Leptospira spp.,), podridão do casco (Fusobacterium spp., Actinomyces pyogenes),
pasteurelose (Pasteurella spp.), diarreias (Escherichia coli, Salmonella spp.), actinobacilose
(Actinobacillus spp.), queratoconjuntivite infecciosa (Moraxella bovis), carbúnculo
sintomático (Clostridium chauvoei), mastite, artrite infecciosa e feridas infecciosas
(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pasteurella spp., Mycoplasma spp., Bacillus spp.),
dermatofilose (Dermatophilus spp.).
Ovinos e Caprinos: Pneumonia (Pasteurella spp., Haemophilus spp., Mycoplasma
spp.), diarreias causadas por Escherichia coli, Samonella spp., aborto enzoótico
(Salmonella spp.), podridão do casco (Fusobacterium spp., Actinomyces pyogenes),
vibriose ovina causada por Campylobacter foetus, mastite, artrite infecciosa e feridas
infecciosas (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pasteurella spp., Mycoplasma spp.,
Bacillus spp.).
Suínos: Pneumonia (Pasteurella spp., Haemophilus spp., Mycoplasma spp.,
Bordetella spp., Klebsiella spp.), leptospirose (Leptospira spp.,), erisipela (Erysipelothrix
spp.), Síndrome MMA (Escherichia coli, Klebsiella spp.) diarreias (Escherichia coli,
Salmonella spp.) rinite atrófica (Bordetella bronchiseptica).
MODO DE USAR E POSOLOGIA:
TETRAVET deve ser administrado em dose única, por via intramuscular profunda,
na dose de 1ml para cada 10Kg de peso corporal (20mg de Oxitetraciclina por Kg de

peso). Para volumes acima de 10 ml, dividir em 2 pontos de aplicação. A dose e a duração
do tratamento poderão ser alteradas a critério do Médico Veterinário.
CONTRAINDICAÇÕES:
O produto não é indicado para cães, gatos, equinos e muares. O produto é
contraindicado para animais com hipersensibilidade às tetraciclinas ou com problemas
hepáticos.
PRECAUÇÕES:
Lavar as mãos após o uso e evitar contato com os olhos. Depois de aberto o
frasco, recomenda-se a utilização do produto dentro de 4 semanas. O escurecimento da
solução pode ocorrer, o que não significa perda de eficácia. O produto com prazo de
validade vencido nunca deverá ser utilizado pois poderá causar nefrotoxicidade grave.
Recomenda-se obedecer aos cuidados de assepsia rotineiros para injeção intramuscular.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:
O produto não deve ser associado às penicilinas.
EFEITOS COLATERAIS:
A oxitetraciclina pode eventualmente provocar reações alérgicas e anafiláticas.
Poderá ocorrer também reação leve a moderada, de caráter transitório, no local da
infecção. Caso seja observada alguma reação indesejável, recomenda-se consultar o
Médico Veterinário.
APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 20mL e 50mL.
Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e
animais domésticos.
Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.645/03 em 15/07/2003.
Téc. Resp. Vet.: Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV - SP nº 6516
Venda sob prescrição e aplicação do Médico Veterinário
Proprietário:
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