
Cores: PANT. 554

CONTROLE DE CHANGE CONTROL
Código

Anterior

205851-00

Código
Atual Alteração Finalizado

Farm. Resp.208761-00 19/10/06

208761-00 E-2011-0117 - Inclusão de frase obrigatória para antimicrobianos. A 
arte anterior não deve ser mais comprada.

214246-00 25/05/11

214246-00 E-2011-0385 - Alteração da Razão Social para S.A. 218175-00

218175-00 GED 1172- Redução Prazo de Validade 12 meses  e Condução 
Estudo Clínico ( arte antiga não pode ser mais comprada)

221136-00

221136-00 CM 12585 - Nova Farmacêutica Responsável.
Nunca produzido

221136-01

221136-01 CM 12585 - Nova Farmacêutica Responsável. (Camila)221136-02

ARTE FINAL      ( Adobe Illustrator CS2 )

Produto:
Dimensional:
Data:
Unidade Fabril:

Substituir a arte anterior por esta, caso esteja em seu poder.

Bula Pulmodrazin PLUS

105 x 155 mm

08/12/2015

3

Substitui:Código atual: 221136-02 221136-01

ABERTA

O CORRETO É
105MM DE
COMPRIMENTO.
ASS. JULIANA -
DME

FÓRMULA: Cada 100mL contém:
Benzilpenicilina procaína........................................................................... 20.000.000 UI
Diidroestreptomicina (Sulfato) ……...………………………………..….........…….….  8,0 g
Piroxicam ………………………………………………………………………….……… 0,6 g
Procaína (Cloridrato)................………………………………………….……............... 2,0 g
Veículo q.s.p. …………………………………………………………………....……100,0 mL

INDICAÇÕES: 
PULMODRAZIN® PLUS é um antibacteriano com amplo espectro de ação devido à associação 
de dois antibióticos: Benzilpenicilina procaína (eficaz contra bactérias gram positivas) e 
Diidroestreptomicina (eficaz contra bactérias gram negativas). É indicado em infecções 
bacterianas que acometem bovinos, eqüinos, suínos, ovinos e caprinos. Apresenta também em 
sua composição Piroxicam, antiinflamatório não-esteroidal, que facilita a recuperação do animal 
doente devido a sua ação analgésica e antiiflamatória.
Em bovinos:
Mastite causada por Streptococcus spp e Corynebacterium pyogenes; enterotoxemia e gangrena 
(Clostridium perfringens); hemoglobinúria (C.haemolyticum); edema maligno (C. septicum, C. 
novyi); tétano (C. tetani); processos piogênicos (Streptococcus pyogenes); carbúnculo sintomático 
(C. chauvoei).
Em equinos:
Linfangite ulcerativa (C. pseudotuberculosis); pneumonia dos potros (Corynebacterium equi); 
septicemia dos potros (Salmonella abortivoequina); listeriose (L. monocytogenes); tétano 
(Clostridium tetani); onfaloflebite, infecções dos recém-nascidos e garrotilho (Staphylococcus 
genitalium); artrite supurativa (E.coli, Actinobacillus spp, Salmonella spp).
Em suínos:
Poliartrite (Corynebacterium pyogenes; Sphaerophorus necrophorus); cistite e pielonefrite dos 
suínos (C. suis); artrite dos leitões (Streptococcus spp); listeriose (L. monocytogenes); carbúnculo 
hemático (B. anthracis); tétano pós-castração (Clostridium tetani); edema maligno (C. chauvoei).
Em caprinos e ovinos:
Poliartrite infecciosa (Streptococcus genitalium; Corynebacterium pyogenes; Streptococcus 
faecalis; Sphaerophorus necrophorus); endocardite (Streptococcus pyogenes); carbúnculo 
hemático (B. anthracis); carbúnculo sintomático (C. chauvoei); tétano (Clostridium tetani); edema 
maligno (C. septicum; C. perfringens; C. novyi); actinobacilose (A. lignierese); linfadenite caseosa 
(Corynebacterium pseudotuberculosis).

POSOLOGIA E MODO DE USAR:  Agitar a suspensão antes da administração do medicamento 
e aplicar o volume de acordo com a  espécie e peso corpóreo do animal (seguir a posologia).
Bovinos e Eqüinos: 1mL/20kg de peso corporal, correspondendo a 10.000UI de Benzilpenicilina 
procaína; 4mg de Diidroestreptomicina e 0,3mg de Piroxicam/kg de peso corporal.
Ovinos, suínos e caprinos: 2mL/10kg de peso corporal, correspondendo a 40.000UI de 
Benzilpenicilina procaína, 16mg de Diidroestreptomicina e 1,2mg de Piroxicam por kg de peso 
corporal.

Duração do tratamento : 3 a 5 dias.
Recomenda-se a continuidade do tratamento por período não inferior a 48 horas após o 
desaparecimento dos sintomas.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: A via de administração é intramuscular profunda.
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USO VETERINÁRIO

CENTRAL DE 
ATENDIMENTO

0800-709-1999

CONTRAINDICAÇÕES: É contraindicado em caso de sensibilidade ao uso destes fármacos. 
Contraindicado em animais que apresentarem hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ou a outras 
substâncias antiinflamatórias não esteroidais. 
Evitar o uso em animais com menos de um mês de vida; animais muito idosos ou com problemas 
hepáticos, pois com a diminuição da atividade hepática, poderá haver interferência no metabolismo 
do medicamento.

POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS: Febre; diarréia; zumbido; reações locais leves e dermatite de 
contato próximo ao local de aplicação. 

PRECAUÇÕES: O produto deve ser mantido em temperatura de 4ºC a 25ºC, em local seco e fresco 
ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Observar a região 
onde está sendo aplicado o medicamento. Em caso de reação alérgica grave, suspender a 
administração. 
O tratamento deverá ser descontinuado em caso de ocorrência de diarréias graves, pois poderá ser 
um sinal de um efeito colateral ao medicamento. Evitar o uso do medicamento durante a lactação e 
gestação do animal.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não associar com tetraciclinas. Quando associado com 
salicilatos de fenilbutazona pode ter a ação potencializada. Em casos de hipertensão e problemas 
cardíacos tomar cuidado com o tratamento que leva a administração de PULMODRAZIN PLUS, pois 
os antiinflamatórios não esteroidais podem causar retenção de potássio, interferindo na ação dos 
diuréticos.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, EQUINOS E SUÍNOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER 
REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESSE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO 
AO CONSUMO HUMANO ATÉ 72 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA 
PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO 

O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA CONSUMO.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário. 

O uso profilático do medicamento fica a critério do médico veterinário.

APRESENTAÇÂO: Display com 25 frascos com 25mL de suspensão injetável pronta para uso.

Data do Vencimento: 12 (doze) meses após a data de fabricação.
Licenciado no Ministério da Agricultura sob o no. 6631/98 em 10/12/98.
Resp. Técn.: Dra. Camila Queiroz Pozatti - CRF-SP 63.666

Fabricante e Proprietário:
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Av. Vereador José Diniz, 3.465 - Campo Belo - São Paulo-SP
CEP 04603-003 - CNPJ 61.190.096/0001-92
Indústria Brasileira


