
Procinético regulador da motilidade gastrointestinal para cães e gatos.
 Comprimidos palatáveis para cães.

Fórmula:
Cada comprimido multidose contém:
Cisapride...............................................................................................................20 mg
Excipientes cps...............................................................................................300 mg
 
Indicações:
Evita o refluxo gastroesofágico.
Normaliza a motilidade gastrointestinal.
Favorece a eliminação de gases no síndrome de vólvulo/dilatação gástrica, dado que o aumento da 
motilidade estimula sua expulsão.
Resolve a flatulência de origem fermentativa, pois favorece a expulsão de gases por aumento da peristalse.
Contribui à resolução do íleo paralítico primário ou secundário.
Favorece o trânsito gastrointestinal em processos obstrutivos parciais por corpos estranhos não 
perfurantes e brandos.
Indicado na constipação crônica  e nos bolos fecais, especialmente naqueles gatos onde se suspeita 
transtornos da motilidade colônica.
Antiemético e antinauseoso naqueles casos nos quais os vômitos ou náuseas se produzem por transtornos 
do esvaziamento ou motilidade gastrointestinal. Não controla o vômito urêmico ou aquele provocado por 
cinetose.

Dosagem e administração:
A dose a ser administrada em cães e gatos é de 0,5 a 1 mg/kg. Esta dose corresponde a um comprimido a 
cada 20 a 40 kg.
A frequência de administração será a cada 8 a 12 h.
Em cães, esta dose poderá ser aumentada até 6 mg/kg a cada 8 h, de acordo com a patologia de base, 
resposta do animal e critério do médico veterinário. No íleo paralítico que se produz posterior a síndrome 
de torção dilatação gástrica recomenda-se de 6 mg/kg cada 8 h durante as primeiras 24-48 h. reduzindo 
esta dose à metade até 48 h depois de normalizados todos os sinais clínicos. Para o íleo paralítico 
consecutivo a obstruções por corpos brandos recomenda-se uma dose de 2 a 3 mg/kg a cada 8 a 12 h. 
Em gatos não superar a dose de 2 mg/kg a cada 8 a 12 h. A duração do tratamento variará segundo o caso 
e critério do médico veterinário. Em casos agudos a duração do tratamento será de até 48 h depois de 
remitidos os sinais clínicos. Em casos crônicos o tratamento será prolongado com uma administração 
contínua por um período máximo de 12 meses podendo, nestes casos, realizar a dosagem c/12 horas.

Apresentação:
Estojo contendo 20 comprimidos multidose.
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