
SULFATO DE ATROPINA 0,5% LABOVET

USO VETERINÁRIO

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Sulfato de atropina .......................................................0,5g
Veículo aquoso q.s.p ................................................100mL
Cada mL contém 5mg de Sulfato de Atropina. 

INDICAÇÕES: SULFATO DE ATROPINA 0,5% LABOVET é 
indicado como antiespasmódico nas contrações intestinais, 
uretrais e vesicais. Como estimulante cardíaco e 
respiratór io.  Nas intoxicações por inset ic idas 
organofosforados e carbamatos. Como adjuvante pré-
anestésico, para diminuir a salivação e a secreção do trato 
respiratório e para bloquear o reflexo vagal no coração 
durante a indução da anestesia e intubação 
(restabelecimento da frequência cardíaca e pressão 
arterial). 

POSOLOGIA: Modo de usar e vias de administração
Verificar se a solução no interior do frasco está na forma 
líquida, livre de fragmentos ou de alguma substância que 
possa comprometer a eficácia e segurança do 
medicamento. SULFATO DE ATROPINA 0,5% LABOVET é 
destinado à administração via intramuscular (IM) ou 
intravenosa (IV) quando necessário. Na aplicação devem-
se utilizar seringas e agulhas descartáveis. 

CANINOS
Como adjuvante pré-anestésico: 0,02 – 0,04 mg/Kg (0,004 
– 0,008 mL/kg do produto) IM.
Para tratamento de bradicardia: 0,02 – 0,04 mg/Kg (0,004 
– 0,008 mL/kg do produto) IM.
Tratamento de intoxicação colinérgica e carbamato: 0,2 – 
2,0 mg/Kg  (0,04 – 0,4mL/kg), administrar ¼ da dose IV e 
o restante IM.
Como broncodilatador: 0,02 – 0,04 mg/kg (0,004 – 0,008 
mL/kg do produto) IM para uma duração de efeito de 1-1,5 
horas.

FELINOS
Como adjuvante pré-anestésico: 0,02 – 0,04 mg/Kg (0,004 
– 0,008 mL/kg do produto) IM.
Para tratamento de bradicardia: 0,02 – 0,04 mg/Kg (0,004 
– 0,008 mL/kg do produto) IM a cada 4-6 horas.
Tratamento de intoxicação colinérgica e carbamato: 0,2 – 
2,0 mg/Kg (0,04 – 0,4mL/kg), administrar ¼ da dose IV e 
o restante IM.

Alterações na posologia e modo de usar, a critério do 
Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES: Animais sensíveis que não toleram 
qualquer alcaloide ou barbitúrico podem apresentar 
sensibilidade ao Sulfato de Atropina. Não se recomenda o 
uso de Atropina em animais prenhes ou em reprodução.

uso de Atropina em animais prenhes ou em reprodução.

EFEITOS COLATERIAIS: Gastrintestinais: Xerostomia, 
disfagia, obstipação, vômitos, sede, íleo paralítico; 
Geniturinários: Retenção urinária e impotência; Oculares: 
Visão distorcida, midríase, ciclopegia, fotofobia e aumento 
da pressão intraocular; Cardiovasculares: Taquicardia 
sinusal (em doses mais elevadas), bradicardia (baixas 
doses de atropina), hipertensão, hipotensão, arritmias, 
insuficiência cardíaca; Respiratório: Depressão 
respiratória; Sistema Nervoso Central: Fadiga, 
desorientação, convulsões, excitação. Altas doses podem 
ocasionar estimulação do Sistema Nervoso Central 
(inquietação e tremores); Outros: Supressão da lactação e 
diminuição da sudorese

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO: Conservar em 
local seco e fresco, com temperatura entre 15°C a 30°C, ao 
abrigo da luz solar e longe do alcance de crianças e animais 
domésticos.Após aberto, sua duração máxima após testes 
de multidose: 30 dias.

APRESENTAÇÕES: Frasco ampola de vidro de 10 e 
20mL.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB 
ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

O USO OU APLICAÇÃO DESTE PRODUTO EM SERES 
HUMANOS CAUSA GRAVES RISCOS À SAÚDE.  

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 
4.110 em 28/10/92.

Responsável Técnico: Drª. Priscila O. Falcão Paixão 
Costa - CRMV/BA 4.594

Licenciado no MAPA sob o nº BA-000143-0

Fabricante:
BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 703 1346 / E-mail: sac@labovet.com.br
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