
 
Tranquilizante e anticinetósico para cães e gatos.
Solução com sabor para uso oral.

Fórmula:
Maleato de Acepromacina........................................................................ 1 g
Agentes de formulação cps.............................................................. 100 ml

Indicações:
Promafine é um derivado da fenotiazina, que age como um neuroléptico e tranquilizante principal. 
Provoca indiferença aos estímulos externos, sem perda da consciência ou sono. Ataráxico, provoca 
diminuição da atividade motora.
Promafine é indicado como:
• Tranquilizante: em situações onde é necessário atingir um estado de indiferença a estímulos externos ou 
reduzir a excitabilidade do animal, por exemplo, durante viagens longas, quando há barulhos ou 
trovoadas, no caso de animais com pouca tolerância ao ruído ou medo de barulhos altos, etc.
• Anticinetósico: sua ação sobre o centro emético do sistema nervoso central permite comprimir e 
reprimir o reflexo de vômito causado por estímulos central (tontura, viagens e outros).
• Pré-medicação Anestésica: provoca um estado que facilita o manuseio do animal enquanto ele está 
sendo preparado para a cirurgia ou quando ele deve se submeter a manobras cirúrgicas ou diagnósticas. 
Sua administração permite reduzir a dose de alguns agentes anestésicos com os quais pode ser 
combinado.

Dosagem e administração:
Cães e gatos: 1 a 3 gotas por kg de peso corporal.
A dosagem depende do efeito desejado e das características individuais de cada animal. 
Em geral, é recomendável iniciar a administração com uma dose de 1 gota por kg de peso corporal e 
avaliar o estado do animal, entre meia e uma hora após a administração. Caso seja considerado necessário 
aumentar o efeito tranquilizador, a dose pode ser aumentada para um total de 3 gotas por kg.  
Quando se busca um efeito anticinetósico, doses mais baixas são adequadas.
Os sinais clínicos máximos da ação da acepromacina têm uma duração aproximada de 3 a 4 horas, embora 
o efeito continue a ser observado até 7 horas após a administração. A dose pode ser repetida, 
dependendo do efeito tranquilizante necessário e da duração desejada.  A duração recomendada é entre 
6 e 8 horas. 
A duração do tratamento depende do efeito pretendido, mas, em geral, é usado em tratamentos de dose 
única.
O produto é administrado exclusivamente por via oral, devendo ser introduzido na boca do animal a ser 
tratado. O pequeno volume a ser administrado e o aromatizante incluído na fórmula facilitam este 
processo. No caso de animais indóceis, o medicamento pode ser diluído em uma pequena quantidade de 
leite ou água, se for possível, para garantir que o animal tenha ingerido a dose completa.

Apresentação:
Conta-gotas contendo 10 ml.
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