
VACINA INATIVADA CONTRA O
GARROTILHO LABOVET

USO VETERINÁRIO - INJETÁVEL

COMPOSIÇÃO:
C  por suspensão de  inativada pelo formol e omposta Streptococcus equi
adsorvida em gel hidróxido de alumínio.

INDICAÇÕES:
Imunização ativa contra o Garrotilho de Equinos e Muares.

VIA  DE  ADMINISTRAÇÃO,  DOSES  E  MODO  DE  USAR:
Administrar  mL por via intramuscular profunda, em Equinos e Muares, 2
observando os cuidados usuais de assepsia. Animais jovens entre 3 e 6 
meses de idade, vacinar na dose recomendada, aplicando duas doses com 
intervalo de 6 a 8 semanas. Em animais adultos a vacinação deve ser feita de 
6 em 6 meses.

PRECAUÇÕES:
- Agitar antes e durante o uso.
- Usar seringas e agulhas novas, descartáveis e estéreis.
- Desinfetar o local da aplicação.
- Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de 
estresse.
- Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e 
desaparece em poucos dias.

-  Incinerar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso.
-  Verificar o prazo de validade do produto.
-  Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias 

poderá interferir no desenvolvimento da resposta imune após a vacinação.
- Não utilizar qualquer tipo de substância química que possa inativar o produto.
- O vacinador deverá lavar e desinfetar as mãos após o trabalho.

CONSERVAÇÃO:
Conservar à temperatura de 2ºC a 8ºC. NÃO CONGELAR.

APRESENTAÇÕES:
Caixas isotérmicas contendo 20 frascos com 2mL cada e frascos com 20mL.
.
Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 076 em 06/04/73.

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

 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 703 1346  e-mail: sac@labovet.com.br

Proprietário e Fabricante:

INDÚSTRIA BRASILEIRA

LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, n°22 

Caixa Postal: 363 - Centro Industrial do Subaé
Feira de Santana - BA

CEP: 44010-665
Fone: (75) 3612-4700

CNPJ:  34.362.558/0001-39
Licenciado no MAPA sob n° BA - 000143-0
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