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Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 7.774
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Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa CRMV/BA 4.594
Apresentações: 50mL contendo 10 doses
CUIDADOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS:
- Agitar antes e durante o uso.
- Usar seringas e agulhas estéreis.
- Desinfetar o local de aplicação.
- Não vacinar animais doentes, debilitados ou convalescentes.
- Não vacinar cabras e ovelhas em gestação.
- Veriﬁcar o prazo de validade do produto.
- Conservar a temperatura entre 2ºC e 8ºC - Não congelar.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- O uso concominante com substâncias antimicrobianas ou
anti-inﬂamatórias poderá interferir no desenvolvimento e
manutenção da resposta imune após a vacinação.

COMPOSIÇÂO:
Produzida a partir de toxinas e uma bacterina obtidas
através das culturas de Clostridium chauvoei, C.
botulinum tipo C e D, C. septicum, C. novyi, C.
perfringens tipo B, C e D e C. sordelli, inativadas pelo
formol e adsorvidas em hidróxido de alumínio gel.
INDICAÇÃO:
Indicada para bovinos, ovinos e caprinos, na proﬁlaxia
do Botulismo, Enterotoxemia, Carbúnculo Sintomático
(Peste da Manqueira), Gangrena Gasosa, Doença do
Rim Polposo e Morte Súbita dos Ruminantes.

Doença do Rim Polposo

INDÚSTRIA BRASILEIRA

DOSES, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE
USAR:
Administrar por via subcutânea, observando-se os
cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 5 mL. 1ª dose
aos 4 meses de idade e a 2ª dose 4 semanas após a 1ª
vacinação. Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os
cordeiros e cabritos aos 30 dias de idade, repetir após
4 semanas. Animais vacinados devem ser revacinados
anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão
ser adotados a critério do Médico Veterinário.

