MEGA-EQUI®
ANABOLIZANTE INJETÁVEL DE AÇÃO PROLONGADA
USO VETERINÁRIO
SOLUÇÃO INJETÁVEL
FÓRMULA:
Cada 100mL contém:
Undecilenato de Boldenona .............................................................................................................. 5,0g
Veículo q. s. p. ................................................................................................................................. 100,0mL
ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA
EQUINOS:
"ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM ANIMAIS DESTINADOS AO
CONSUMO HUMANO."”
INDICAÇÕES:
MEGA-EQUI é indicado para uso exclusivo em equinos, no tratamento
coadjuvante de diversos estados patológicos, tais como: distrofia muscular, osteoporose,
anemia aplástica, caquexia, anorexia, e favorece a retenção de cálcio e fósforo,
contribuindo para maior desenvolvimento dos ossos. Seu uso também é indicado nos
estados de debilidade após doença, cirurgia, lesões ortopédicas (inclusive laminite), na
melhoria das condições físicas gerais e após excesso de trabalho ou treinamento.
MODO DE USAR E POSOLOGIA:
MEGA-EQUI é uma solução pronta para uso e deve ser administrada por via
intramuscular profunda.
A dose preconizada varia de 0,25 a 1,1mg por Kg de peso corporal, equivalente a
administração de 0,25 a 1,1mL para cada 50Kg de peso, independentemente da idade
ou sexo do animal, conforme tabela abaixo:

O intervalo entre cada aplicação deverá ser de 2 ou 3 semanas. A determinação
da dose e a duração do tratamento devem ser avaliadas pelo Médico Veterinário,
embora, na maioria dos casos, se obtenha a resposta esperada com uma ou duas
aplicações do produto.
EFEITOS COLATERAIS:

MEGA-EQUI é muito bem tolerado pelos equinos e, de forma geral, não
apresenta efeitos colaterias ou secundários, desde que respeitadas as doses e
metodologia de uso. Com doses excessivas e constantes podem ser observados efeitos
androgênicos ou masculinizantes (muito evidente nas fêmeas). Retenção de sódio e água
(podendo levar ao aparecimento de edema) e aumento da agressividade (tornando o
manejo dos animais mais difícil). A eficiência reprodutiva, de machos e fêmeas é
prejudicada durante o tratamento. Estes efeitos são transitórios e geralmente
desaparecem com a suspensão do uso do produto
LIMITAÇÕES DE USO:
Uso exclusivo em equinos. Não administrar em éguas prenhes. Não usar em
animais destinados ao consumo humano.
CONTRAINDICAÇÃO:
O uso de MEGA-EQUI é considerado “dopping”e, portanto, proibido na prática
de esportes.
Resíduos de undecilenato de boldenona podem ser detectados até 40 dias após
a última aplicação.
PRECAUÇÕES GERAIS:
Respeitar as normas de assepsia durante a manipulação e aplicação do produto.
Não utilize nem guarde perto de bebidas, alimentos, medicamentos, produtos de higiene
doméstica e do fogo. Não reutilizar a embalagem vazia. Se o produto entrar em contato
com detergentes a base de amoníaco, como por exemplo, sabões e nitratos, pode
ocorrer precipitação do mesmo.
APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 10mL 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 8.782/04 em 28/01/2004.
Téc. Resp. Vet.: Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV - SP nº 6516
Venda sob prescrição do Médico Veterinário
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