
Cores: PANT. 554

CONTROLE DE CHANGE CONTROL
Código

Anterior

205311-00

Código
Atual Alteração Finalizado

Farm. Resp.209368-00 05/12/06

209368-00 E-2011-0117 - Inclusão de frase obrigatória para antimicrobianos. A 
arte anterior não deve ser mais comprada.

214304-00 25/05/11

214304-00 E-2011-0385 - Alteração da Razão Social para S.A. 218179-00

218179-00 GED 8970- alteração das informações dos dados legais para 
momenta LTDA.

227868-00

227868-00 CM 12585 - Nova Farmacêutica Responsável.
Nunca produzido.

227868-01

227868-01 CM 12585 - Nova Farmacêutica Responsável. (Camila)227868-02

ARTE FINAL      ( Adobe Illustrator CS2 )

Produto:
Dimensional:
Data:
Unidade Fabril:

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

Bula Pulmodrazin REFORÇADO

75 x 110 mm

08/12/2015
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Substitui:Código atual: 227868-02 227868-01

inserir dobra de 75
x 27,5 mm

ass Renan

CENTRAL DE 
ATENDIMENTO

0800-709-1999

FÓRMULA: Cada frasco-ampola contém:
Benzilpenicilina procaína .....................................................................................1.000.000 UI
Benzilpenicilina potássica........................................................................................500.000 UI
Estreptomicina ( sulfato )...................................................................................................1,0 g
Isoniazida..........................................................................................................................1,0 g
Prednisolona....................................................................................................................20 mg
Diluente estéril.................................................................................................................10 mL
GENERALIDADES: PULMODRAZIN REFORÇADO® deve sua ação terapêutica a um conjunto 
de elementos, cuja ação passamos a expor: - Benzilpenicilina : particularmente indicada nos 
processos infecciosos do trato respiratório, porque os pneumococos e os estreptococos, 
responsáveis pela grande maioria das infecções microbianas agudas pulmonares, são 
geralmente sensíveis a este antibiótico e não costumam aparecer mutantes resistentes. 
- Estreptomicina: completa o espectro antimicrobiano da penicilina, principalmente quanto 
aos germes gram-negativos. - Isoniazida: nas infecções pulmonares, quer bacterianas, quer 
a vírus, pela baixa da resistência e menor capacidade de defesa dos tecidos, o local se torna 
propício para o desenvolvimento do bacilo de Koch. A isoniazida, com seu tropismo especial 
para os tecidos pulmonares, impedirá a implantação do bacilo da tuberculose. Também deve 
ser mencionada a ação estimuladora da isoniazida sobre os animais em tratamento, cujo 
apetite aumenta nitidamente. Esta modalidade de administração profilática da isoniazida, já 
foi assinalada por Canetti (1956) do Instituto Pasteur de Paris, que a considera de grande 
utilidade na profilaxia da tuberculose, principalmente em países onde a descoberta de um 
caso aberto de tuberculose, não acarreta obrigatoriamente em hospitalização, persistindo, 
portanto, o risco da infecção dos que tiveram contato com o animal doente. - Prednisolona: 
Tem nítida influência sobre a diminuição de processos inflamatórios, trazendo alívio rápido 
dos sinais e sintomas apresentados pelos animais com infecções do aparelho respiratório. 
Nos animais com pneumonia, a febre e outros sinais e sintomas de toxemia, são 
prontamente aliviados. A prednisolona, no PULMODRAZIN REFORÇADO®, apresenta uma 
atuação perfeita, sem riscos nos casos de infecções, em virtude de proteção antimicrobiana 
exercida pelos antibióticos e pela isoniazida.
INDICAÇÕES PRINCIPAIS: Tratamento de infecções bacterianas que acometem os animais, 
causadas por:
BOVINOS: Staphylococcus sp (abscessos, mastite), Corynebacterium pyogenes (mastite), 
Escherichia coli (disenterias, diarréias), Salmonella sp (salmonelose), Bacillus anthracis 
(carbúnculo hemático), Clostridium chauvoei (carbúnculo sintomático), Clostridium tetani 
(tétano), Listeria monocytogenes (listeriose), Leptospira sp (leptospirose).
EQÜINOS: Streptococcus sp (abscessos, garrotilho, mastite), Staphylococcus sp 
(abscessos, mastite), Escherichia coli (disenterias, diarréias), Salmonella sp (salmonelose), 
Klebsiela pneumoniae (aborto, mastite), Bacillus anthracis (carbúnculo hemático), Clostridium 
tetani (tétano), Leptospira sp (leptospirose).
SUÍNOS: Streptococcus sp (abscessos), Staphylococcus sp (abscessos), Pasteurella 
multocida (pasteurelose), Corynebacterium pyogenes (mastite), Escherichia coli (disenterias, 
diarréias), Salmonella sp (salmonelose), Klebsiela pneumoniae (mastite), Bacillus anthracis 
(carbúnculo hemático), Clostridium tetani (tétano), Listeria monocytogenes (listeriose), 
Leptospira sp (leptospirose).
OVINOS: Streptococcus sp ( abscessos, mastite), Staphylococcus sp (abscessos, mastite), 
Pasteurella multocida (pasteurelose), Escherichia coli (disenterias, diarréias), Salmonella sp 
(salmonelose), Bacillus anthracis (carbúnculo hemático), Clostridium chauvoei (carbúnculo 
sintomático), Clostridium tetani (tétano), Listeria monocytogenes (listeriose), Leptospira sp 
(leptospirose).
CANINOS E FELINOS: Aparelho geniturinário: Klebsiella spp, Corynebacterium spp, 
Streptococcus sp, Escherichia coli, Staphylococcus spp, Proteus spp. 
Aparelho respiratório: Streptococcus betahemolitico, Staphylococcus aureus, Pasteurella 
spp, Haemophylus pleuropneumoniae.
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USO VETERINÁRIO

Aparelho gastrintestinal: Streptococcus spp, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, 
Corynebacterium spp, Mycobacterium spp, Pseudomonas sp.
INDICAÇÕES COMPLEMENTARES: Como coadjuvante no tratamento das viroses das 
vias respiratórias, prevenindo ou combatendo as infecções secundárias.
POSOLOGIA E MODO DE USAR: 
Preparar a suspensão no momento da aplicação, adicionando-se o conteúdo do diluente 
com seringa estéril ao frasco ampola com pó, agitando-se até completa dissolução. 
Grandes  e médios animais (bovinos ,eqüinos, suínos, caprinos e ovinos): 1 a 2 mL para 
cada 25 kg de peso vivo, a cada 24 horas, correpondente a 6.000 UI-12.000 UI de 
Benzilpenicilina procaína e potássica; 4,0mg de Estreptomicina; 4,0mg-8mg de Isoniazida 
e 0,08mg-0,16mg de Prednisolona por Kg de peso corporal. 
Pequenos animais (cães e gatos): 0,5 a 1 mL para cada 5 kg de peso vivo, a cada 24 
horas, correspondente a 15.000 UI-30.000 UI de Benzilpenicilina procaína potássica; 
10mg-20mg de Estreptomicina; 10mg-20mg de Isoniazida e 0,2mg-0,4mg de Prednisolona 
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: Aplicar via intramuscular. 
NOTA: Em casos graves, a critério do médico veterinário, as aplicações podem ser feitas 
de 12 em 12 horas, ou em intervalos menores.
CONSERVAÇÃO: Após a reconstituição do produto, o uso do remanescente só deve ser 
feito mediante a comprovação da qualidade do produto.
POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS: Pode ocorrer choque, nos raros casos de animais 
sensíveis a penicilina ou a estreptomicina.
PRECAUÇÕES: MANTER O PRODUTO EM LOCAL SECO E FRESCO, AO ABRIGO DA 
LUZ SOLAR E FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CONTRAINDICAÇÕES: Absolutas: O produto não deve ser aplicado em animais com 
histórico de hipersensibilidade a penicilina e a estreptomicina.
Relativas: Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, osteoporose e convulsões.
PERÍODO DE CARÊNCIA E RESTRIÇÕES DE USO:

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS, OVINOS, 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.
APRESENTAÇÂO: Caixa com 1 frasco-ampola e 1 ampola diluente de 10mL.
Data do vencimento: 03 (três) anos após a data de fabricação.
Licenciado no Ministério da Agricultura sob o no. 2.038 em 04/12/64.
Téc. Resp.: Dra. Camila Queiroz Pozatti - CRF-SP 63.666

Proprietário:
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Av. Vereador José Diniz, 3.465
São Paulo - SP
CNPJ 61.190.096/0001-92

Fabricante:
MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA.
R. Enéas Luis Carlos Barbanti, 216 - São Paulo - SP
CNPJ 14.806.008/0001-54 - Indústria Brasileira


