
FÓRMULA
Cada seringa do produto contém:
Cloxacilina Benzatina (como base ativa) ........................................... 600 mg
Veículo oleoso de liberação prolongada q.s.p. ...................................... 8 g

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
O Intrasec VS® é uma suspensão intramamária com Cloxacilina 
Benzatina, a qual é uma penicilina semi-sintética de ação prolongada 
em um veículo oleoso de liberação lenta, o qual assegura uma 
atividade bacteriana de mais de 3 semanas. Isso facilita a resolução 
das infecções não curadas durante a lactação e previne as mastites 
durante a primeira metade do período de secagem, incluindo as 
causadas por microrganismos resistentes à penicilina e a outros 
antibióticos.

INDICAÇÕES
Tratamento e profilaxia das mastites causadas por Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus sp. (coagulase negativos), Streptococcus 
agalactiae, dysgalactiae e uberis, no período seco de vacas leiteiras, 
sensíveis ao princípio ativo da formulação.

MODO DE USO E DOSAGEM
1) Ordenhar a fundo o quarto mamário a ser secado; 
2) Desinfetar a ponta do teto com um pouco de algodão embebido 
preferencialmente em álcool 70% ou em álcool comum; 
3) Remover a tampa protetora da seringa, tomando cuidado para não 
tocar a cânula intramamária com os dedos; 
4) Deixar sair uma gota do produto para lubrificar; 
5) Introduzir a cânula intramamária no conduto do teto, o mínimo 
imprescindível para a aplicação do produto; 
6) Injetar totalmente o conteúdo da seringa; 
7) Massageie o teto e a parte inferior do úbere de forma ascendente; 
8) Imergir o teto em um banho antisséptico adequado.

CONTRAINDICAÇÕES
Animais com antecedentes de hipersensibilidade a antibióticos 
betalactâmicos. Os casos de alergia são muito pouco frequentes, 
porém no caso da ocorrência de algum, tratar com epinefrina ou 
anti-histamínicos, conforme necessário. A sensibilidade à penicilina 
pode levar a reações cruzadas com as cefalosporinas e vice-versa.
Não administrar o produto com outros antibióticos e bacteriostáticos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
A associação de antibióticos bactericidas com princípios ativos 
bacteriostáticos é contraindicado, pois tais reações podem produzir
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um fenômeno de antagonismo com perda de eficiência do produto. 
Assim sendo não é recomendado o uso conjunto de penicilina e 
antibióticos do grupo das tetraciclinas, macrolídeos e quimioterápicos 
do grupo das sulfonamidas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 ºC 
e 30 ºC, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais 
domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO 
VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob 
nº 8.947 em 18/08/2004.

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

APRESENTAÇÃO
Seringa plástica contendo 8 gramas do produto.
Caixa coletiva contendo 24 unidades.
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"ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA"

BOVINOS:
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO 
SOMENTE DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA 
APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO 
DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 30 DIAS APÓS 
A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

O TRATAMENTO DEVE SER REALIZADO NO MÁXIMO 30 DIAS 
ANTES DA DATA DE PARIÇÃO PREVISTA, PARA QUE NÃO 
PERMANEÇAM RESÍDUOS INDEVIDOS DE ANTIBIÓTICO NO 
TÉRMINO DA ETAPA DO COLOSTRO. O PRODUTO É INDICADO 
SOMENTE PARA VACAS EM PERÍODO SECO.

Indústria Brasileira SAC 0800 774 4334


