
Antibiótico de amplo espectro para bovinos e suínos. Solução estéril injetável.

Fórmula
Florfenicol..................................................300 mg
Agentes de formulação cps....................1 ml

Indicações
Bovinos
Para o tratamento da doença respiratória bovina (BRD), também denominada febre de transporte, associada 
a bactérias sensíveis ao florfenicol. 
Tratamento de infecções do trato respiratório causadas por Pasteurella haemolítica e Pasteurella multocida. 
Diarreias em bezerros. Podridão dos cascos. Queratoconjuntivite. Infecções do trato genital. Infecções em 
geral causadas por bactérias suscetíveis: Bactérias Gram positivas: Corynebacterium pyogenes, 
Staphylococcus sp,  Clostridium sp., Streptococcus agallactiae, Streptococcus dysgallactiae, Streptococcus 
uberis, Streptococcus bovis, Streptococcus zooepidermicus, Streptococcus aureus, Streptococcus 
intermedius, Streptococcus epidermidis. 
Gram negativas: Escherichia coli, Pasteurella haemolítica, Pasteurella multocida, Haemophillus somnus, 
Actinobacillus pleuropeumoniae, Salmonella sp, Moraxella sp., Klebsiella sp., Treponema hyodisenteriae, 
Enterococcus sp., Shigella sp., Bacteroides sp., Bordetella bronchiseptica, Proteus sp., Haemophilus influenzae, 
Neisseria sp. 

Suínos: 
Complexo Respiratório Suíno. Pneumonia Bacteriana. Infecções respiratórias. Infecções Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Micoplasma hyopneumoniae.

Dosagem e administração
Bovinos e Suínos: 
Via intramuscular nos músculos do pescoço: 1 ml. para cada 15 kilos de peso (20 mg/kg). Repetir após 48 
horas. Não deve ser injetada por via intramuscular mais de 10 ml em cada local da injeção.
A duração do tratamento poderá prolongar-se a critério do médico veterinário. 
Recomenda-se utilizar uma agulha com um diâmetro de 1,6 mm ou mais. 
Não administrar em animais em gestação, nem em machos que são utilizados para fins reprodutivos. 
Não deve ser administrado em bezerros destinados ao consumo humano que não tenham completado o 
desenvolvimento de seus pré-estômagos.

Não administrar em vacas leiteiras em lactação.

Período de restrição para Bovinos: Entre o último dia de tratamento e o abate dos bovinos destinados ao 
consumo, deverão transcorrer 28 dias. 

Suínos: 
Entre o último dia de tratamento e o abate dos suínos destinados ao consumo, deverão transcorrer 30 dias. 

Apresentação
Frasco-ampola contendo 100 ml.

VETERINARY USEFlormicetina®


