
ANTIMICROBIANO INJETÁVEL
FÓRMULA: 
Frasco de 1g com diluente de 20mL - Cada 20mL contém:
Ceftiofur sódico ...........................................................................................................................1g
Diluente estéril........................................................................................................................20mL
Frasco de 4g com diluente de 80mL - Cada 80mL contém:
Ceftiofur sódico ...........................................................................................................................4g
Diluente estéril........................................................................................................................80mL
INDICAÇÕES:
Infecções causadas por germes sensíveis ao Ceftiofur, que age contra: Streptococcus sp (abscessos, 
garrotilho, mastite), Staphylococcus sp (mastite, abscessos), Pasteurella multocida (Doença 
Respiratória dos Bovinos - DRB), Pasteurella haemolitica (DRB), Corynebacterium pyogenes (mastite), 
Escherichia coli (complicações de enfermidades virais de eqüinos, disenteria, diarréias), Salmonella 
sp (salmonelose), Actinobacillus   pleuropneumoniae (Haemophilus) (DRB, Broncopneumonia, 
Pneumonia), Haemophilus somnus (DRB), Fusobacterium necrophorus (Difteria dos bezerros, Rinite 
necrótica dos porcos), entre outros.
Bovinos: tratamento de BRD ( Doença Respiratória Bovina ), febre do transporte, enterites, podridão 
do casco, infecções genitourinárias, metrites.
Suínos: tratamento da pleuropneumonia, pneumonias bacterianas, enterites, infecções genitourinárias, 
meningoencefatlite bacteriana.
Equinos: tratamento de infecções respiratórias e genitourinárias.
DOSES E MODO DE USAR:
Preparar a suspensão no momento da aplicação, adicionando-se o conteúdo do diluente com seringa 
estéril ao frasco-ampola com o pó, agitando-se até a completa dissolução.
Bovinos ( 1mg de Ceftiofur / Kg de peso corpóreo )
Frasco de 1g com 20mL ou frasco de 4g com 80mL : Aplicar 1mL da solução reconstituída estéril para 
cada 50Kg de peso corpóreo pela via intramuscular. Fazer uma aplicação diária por 3 dias consecutivos.
Suínos pós-desmame ( 1mg de Ceftiofur / Kg de peso corpóreo )
Frasco de 1g com 20mL ou frasco de 4g com 80mL : Aplicar 1mL da solução reconstituída estéril para 
cada 50Kg de peso corpóreo pela via intramuscular. Fazer uma aplicação diária por 3 dias consecutivos.
Suínos em aleitamento ( 2mg de Ceftiofur / Kg de peso corpóreo )
Frasco de 1g com 20mL ou frasco de 4g com 80mL : Aplicar 0,2mL da solução reconstituída estéril 
para cada 5Kg de peso corpóreo pela via intramuscular. Programa de aplicação a critério do Médico 
Veterinário.
Equinos ( 2mg de Ceftiofur / Kg de peso corpóreo )
Frasco de 1g com 20mL ou frasco de 4g com 80mL : Aplicar 1mL da solução reconstituída estéril para 
cada 25Kg de peso corpóreo pela via intramuscular. Fazer uma aplicação diária até 48 horas após 
o desaparecimento dos sintomas.
A critério do Médico Veterinário, estas doses poderão ser modificadas.
O uso profilático de antimicrobianos poderá ser feito, sempre a critério do Médico Veterinário. 

Topcef ®
USO VETERINÁRIO

EFEITOS ADVERSOS:
Não ocorrem nas doses recomendadas.
CONTRAINDICAÇÕES:
O produto é contraindicado para animais com histórico de hipersensibilidade ao Ceftiofur.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO
Antes de reconstituído o produto deverá ser conservado à temperatura ambiente controlada ( 25ºC), 
em local seco e ao abrigo de luz.
Após a reconstituição a solução deverá ser mantida em refrigeração ( 2º a 8º C) por 7 dias ou à 
temperatura ambiente controlada ( 25ºC) por 12 horas.
A solução depois de reconstituida pode ser congelada por um período de 2 meses.
Deve ser descongelada em temperatura ambiente antes do uso.
Após descongelamento a suspensão não deve ser congelada novamente. 
PERÍODO DE CARÊNCIA: 

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

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DOS BOVINOS, 
SUÍNOS E EQUINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O LEITE 
DOS BOVINOS TRATADOS.      

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.

APRESENTAÇÕES:
Frasco ampola com pó (1g de Ceftiofur) e frasco ampola com diluente (20 mL).
Frasco ampola com pó (4g de Ceftiofur) e frasco ampola com diluente (80 mL).
Manter fora do alcance das crianças e animais domésticos.
Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.
Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 6.180 em 18/11/97.

Técnico Resp.: Dra. Sônia Albano Badaró - CRF/SP nº 19.258

Nº da partida e data de fabricação: Vide rótulo e cartucho.
Data do vencimento: 02 (dois) anos após a data da fabricação.

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
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