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Apresentação: 

Frasco com 50mL, contendo 10 doses. 

Frasco com 100mL, contendo 20 doses. 

Frasco com 250mL, contendo 50 doses. 

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na 

embalagem original, com temperatura entre 

2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora 

do alcance de crianças e animais domésticos. 

Não reutilizar a embalagem vazia. 

 

CLOSTRIMUNE 10TH 

VACINA BACTERINA TOXÓIDE 

POLIVALENTE CONTRA: 

CARBÚNCULO SINTOMÁTICO 

GANGRENA GASOSA 

ENTEROTOXEMIA HEMORRÁGICA 

DOENÇA DO RIM POLPOSO 

MORTE SÚBITA 

HEPATITE NECRÓTICA 

EDEMA MALIGNO 

TÉTANO 

HEMOGLOBINÚRIA BACILAR 

Uso Veterinário 

Injetável 

 

Conteúdo: 50mL, 100mL, 250mL 

INDÚSTRIA BRASILEIRA 

 

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas de Clostridium septicum, C. novyi tipo B, C. 

sordelli, C. perfringens tipo A, B, C e D, C. tetanii e C. haemolyticum e uma bacterina obtida 

através da cultura de C. chauvoei, inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio 

gel. 

 



INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manqueira), Gangrena Gasosa, Hepatite 

Necrótica, Enterotoxemia (Enterite Hemorrágica), Doença do Rim Polposo, Morte Súbita, Edema 

maligno, Tétano e Hemoglobinúria bacilar dos bovinos, ovinos e caprinos. 

 

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela 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. Obs: Filhos 

de mães não vacinadas devem receber a 1ª dose a partir da 2ª semana de vida.  

Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os cordeiros e cabritos aos 30 dias de idade, repetir após 4 

semanas e as ovelhas e cabras 30 a 40 dias antes da parição. Animais vacinados devem ser 

revacinados anualmente ou a critério do Médico veterinário. 

 

PRECAUÇÕES: Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Agitar antes e 

durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de 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 / 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 a 

aplicação. 


