
Antibiótico macrolídeo de amplo espectro, para cães e gatos.

Fórmula:
Cada comprimido multidose contém:
Azitromicina…............................................................................... 200 mg 
Excipientes q.s.p......................................................................... 400 mg

Indicações:
Antimicrobiano – Antibiótico de amplo espectro para o tratamento de infecções de tecidos duros e moles, 
sistema osteoarticular, osteomielite e artrite séptica; infecções das vias respiratórias, com uma penetração 
efetiva nos pulmões, laringe, traqueia e seios paranasais; infecções da pele e seus anexos, tecidos 
glandulares secretores, mastite, metrite, infecções do ouvido, infecções bucodentais, como gengivite, 
periodontite, pulpite, fleimão, celulite, abcessos e todo o processo infeccioso produzido por germes 
sensíveis à azitromicina.
A azitromicina é particularmente ativa contra as bactérias administrada em dose única diária:
Infecções das vias respiratórias causadas por germes dos gêneros Haemophilus, Moraxella ou 
Streptococcus.
Traqueobronquite infecciosa (tosse do canil) causada por Bordetella bronchiseptica.
Pneumonia e broncopneumonia causadas ou dificultadas por microrganismos dos gêneros Bordetella, 
Chlamydia, Haemophilus, Streptococcus ou Mycoplasma.
Infecções bucodentais causadas por Streptococcus sp., Staphylococcus aureus e outras bactérias comuns.
Infecções das vias respiratórias altas causadas por Streptococcus pyogenes como alternativa ao tratamento 
com penicilina.
Piodermas e infecções das estruturas cutâneas causadas por Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pyogenes ou Streptococcus agalactiae.
Otite externa ou média causada por germes dos gêneros  Haemophilus, Moraxella ou Streptococcus.
Pneumonite felina por Chlamydia psitaci.

Dosagem e administração:
Administração por via oral.
O tratamento completo é de 30 mg/kg de peso vivo.
No tratamento habitual a dose total de 30 mg /kg se divide em três doses de 10 mg/kg cada uma, com 24 
horas de intervalo entre elas.   Deve ser administrado um comprimido com 200 mg para cada 20 kg de peso 
por dia, durante três dias seguidos. 
Em caso de tratamento de 5 dias, se administra 1 comprimido para cada 20 kg no primeiro dia, seguido de 
1/2 comprimido do 2º ao 5º dia. 
No caso de tratamento de aplicação única, se administra um comprimido para cada 6,6 kg de peso. (Levar 
em consideração a tolerância gástrica. No caso de vômitos antes que haja transcorrido 1 hora desde a 
administração, recomenda-se reiniciar o tratamento com o esquema habitual de 10 mg/kg durante três 
dias.)

Apresentação:
Caixa contendo 6 comprimidos multidose.

Sintomicetina®


