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USO VETERINÁRIO

Butafosfan e Vitamina B12

FÓRMULA
Cada 100 mL do produto contém:
Butafosfan ................................................................................................................... 10,000 g
Cianocobalamina (Vitamina B12) ............................................................................ 0,005 g
Veículo q.s.p. ............................................................................................................ 100,000 mL

INDICAÇÕES
Prevenção e tratamento dos estados carenciais de Fósforo e Cianocobalamina.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento.

MODO DE USO E DOSAGEM
O produto Catofós® B12 deve ser administrado pelas vias subcutânea, intramuscular 
ou intravenosa, uma vez ao dia, por até duas semanas a critério do Médico 
Veterinário, utilizando seringa e agulha estéreis e descartáveis. Procedimentos 
assépticos devem ser utilizados na aplicação.

O produto Catofós® B12 deve ser administrado nas seguintes doses indicadas 
abaixo:

                      Bovinos e Equinos Adultos  5,0 a 25,0 mL 
                      Bezerros e Potros   5,0 a 12,0 mL
                      Ovinos e Caprinos                                2,5 a 5,0 mL
                      Cordeiros   1,5 a 2,5 mL
                      Suínos   2,5 a 10,0 mL
                      Leitões   1,0 a 2,5 mL
                    
Nos casos de doenças crônicas, administra-se em intervalos de 3 a 5 dias, 
metade das doses indicadas.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Respeitar às indicações e ao modo de uso e dosagem do produto;
Utilizar seringas e agulhas estéreis, observando as boas práticas de assepsia;
Evite fumar ou alimentar-se durante o manuseio;
Lavar as mãos após o manuseio do produto;
Obedecer às condições de armazenamento do produto;
Não guardar o produto próximo a alimentos, bebidas e produtos de higiene 
pessoal;
Não lavar e reaproveitar as embalagens vazias. Destruí-las por incineração;
O medicamento deve ser utilizado sob a orientação de um Médico Veterinário.

EFEITOS COLATERAIS
Não há evidências de efeitos adversos do excesso de Vitamina B12 administrada 
por qualquer rota em qualquer espécie;
Fosfatos suplementares não são geralmente considerados como tóxicos, porque 
grandes doses únicas só induzem efeitos mínimos de desconforto abdominal e 
diarreia;
Raramente, a associação da Vitamina B12 e do Butafosfan pode causar um estado 
de excitação, dor no coração, taquicardia e como reações alérgicas a urticária.

CONTRAINDICAÇÕES
Não administrar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade à 
Vitamina B12 e ao Butafosfan;
Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido;
Não administrar o produto por mais de duas semanas.
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
O Cloranfenicol provoca antagonismo da ação antianêmica da Vitamina B12, 
pois retarda a maturação dos eritrócitos. Assim, deve-se evitar a administração 
conjunta destes fármacos;
Sua absorção intestinal é diminuída por aminoglicosídeos, Ácido Aminossalicílico, 
Cloranfenicol, Colchicina, anticonvulsivantes, preparados de liberação lenta de 
potássio e uso prolongado e excessivo de álcool;
A Cianocobalamina pode exacerbar reações alérgicas provocadas pela 
Tiamina;
A associação da Vitamina B12 com o Butafosfan não é indicada quando em uso 
concomitante com contraceptivos hormonais administrados por via oral, pois 
pode haver diminuição da concentração plasmática da Cianocobalamina.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C, 
ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
Utilizar o produto até 12 meses após a primeira aplicação.

“ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA”

BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS:
ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DOS 
ANIMAIS TRATADOS.
LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE 
LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS.

SUÍNOS:
ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE 
SUÍNOS TRATADOS.

EQUINOS:
O PRODUTO NÃO DEVE SER ADMINISTRADO EM EQUINOS DESTINADOS AO 
CONSUMO HUMANO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO                           
VETERINÁRIO.

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
sob n° 2/2017 em 06/02/2017.

Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú
                                                            CRMV-SP 1.938

APRESENTAÇÃO
Frasco-ampola contendo 20 mL, 100 mL e 250 mL do produto.


