
Composição 
Cada ml contém: Substância ativa: Cetoprofeno 300 mg 

Espécies alvo 
Bovinos (vitelos) e suínos (suínos de engorda). 
Tratamento para redução de pirexia e dispneia 
associadas a doença respiratória em combinação 
com terapêutica anti-infecciosa adequada. 

Contraindicações
Não administrar a vitelos em aleitamento. Não 
administrar a animais em jejum ou com acesso 
limitado a alimentação. Não administrar a animais 
em que exista a possibilidade de alterações 
gastrointestinais, ulceração ou hemorragias, 
para não agravar a sua situação. Não administrar 
a animais desidratados, hipovolémicos ou 
hipotensivos, devido ao risco potencial de aumento 
da toxicidade renal. Não administrar a suínos de 
engorda em explorações de produção extensiva ou 
semi-extensiva, com acesso a detritos ou objetos 
estranhos que possam lesar a mucosa gástrica, 
ou com uma carga elevada de parasitas ou numa 
situação grave de stress. Não administrar a 
animais que sofram de doença cardíaca, hepática 
ou renal. Não administrar caso existiam evidências 
de discrasia sanguínea. Não administrar em caso 
de hipersensibilidade ao cetoprofeno, ao ácido 
acetilsalicílico ou a qualquer um dos excipientes. 
Não administrar outros medicamentos anti-
inflamatórios não esteroides (AINES) ao mesmo 
tempo ou no espaço de 24 horas.

Precauções especiais para utilização em animais 
Uma vez que o cetoprofeno pode causar 
úlceras gastrointestinais, a administração não é 
recomendada em casos de PMWS (síndrome de 
desnutrição multissistémica pós-desmame), porque 
as úlceras já estão frequentemente associadas 
a esta patologia. Para reduzir o risco de reações 
adversas, não exceder a dose recomendada ou a 
duração do tratamento. Quando administrado a 
suínos com menos de 6 semanas ou suínos idosos, 
é necessário ajustar a dose com precisão, bem 
como efetuar um acompanhamento clínico mais 
vigiado Para reduzir o risco de ulceração, o 
tratamento deve ser administrado ao longo de 
24 horas. Por motivos de segurança, a duração 
máxima do tratamento não deve exceder os 3 dias. 
Se ocorrerem efeitos secundários, o tratamento 
tem de ser interrompido, devendo ser consultado 
o médico veterinário. O tratamento tem de ser 
suspenso para todo o grupo. A ingestão de água 
dos animais tratados deve ser monitorizada para 
assegurar uma ingestão adequada. A medicação 
animal individual, de preferência por injeção, 
será necessária se a ingestão de água diária 
for insuficiente. Evitar administrar a animais 
desidratados, hipovolémicos ou hipotensivos, devido 
ao risco potencial de aumento da toxicidade renal. 
Este medicamento veterinário não contém qualquer 
conservante antimicrobiano. 
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Cetoprofeno concentrado para solução oral 
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Reações adversas 
A administração de cetoprofeno em suínos na dose 
terapêutica recomendada pode causar erosão 
superficial e profunda do trato gastrointestinal. 
Foram muito raramente observadas reações 
adversas de natureza gástrica em vitelos em 
desmame em situações de grave stress (transporte, 
desidratação, jejum, etc.). Foram observados casos 
de úlceras gástricas, que resultaram em fatalidades, 
em porcos pretos ibéricos, os quais estavam em 
engorda em estações sujas com uma carga elevada 
de parasitas e a ingestão de corpos estranhos. 
Foram relatados outros casos em explorações de 
criação intensiva, com situações de jejum forçado 
antes ou durante o Direção-Geral de Alimentação 
e Veterinária – DGAMV Última revisão do texto em 
maio de 2017 Página 4 de 14 tratamento. Pode 
ocorrer o amolecimento transitório das fezes, 
o que desaparece sempre durante ou no final do 
tratamento. Se ocorrerem efeitos secundários, 
o tratamento tem de ser interrompido para todo o 
grupo, devendo ser consultado o médico veterinário. 

Utilização durante a gestação, lactação ou postura 
de ovos 
Não administrar a porcas gestantes.

Interações medicamentosas e outras formas de 
interação 
A administração simultânea de diuréticos ou 
medicamentos potencialmente nefrotóxicos 
deve ser evitada, já que existe um maior risco de 
distúrbios renais. Esta é uma reação secundária ao 
fluxo de sangue reduzido, causado pela inibição de 
prostaglandinas. Este medicamento veterinário não 
deve ser administrado ao mesmo tempo com outros 
AINES ou glucocorticosteroides, devido ao risco de 
exacerbação de úlceras gastrointestinais. 
O tratamento simultâneo com outras substâncias 
anti-inflamatórias pode resultar em efeitos adversos 
adicionais ou agravados. Por conseguinte, deve ser 
observado um período de, pelo menos, 24 horas 
entre o tratamento com outros anti-inflamatórios 
e este medicamento veterinário. Contudo, o 
período sem tratamento deve ter em conta as 
propriedades farmacológicas dos medicamentos 
veterinários administrados anteriormente. Não 
devem ser administrados anticoagulantes, em 
particular derivados de cumarina, como varfarina, 
em combinação com cetoprofeno. O cetoprofeno 
é altamente ligado às proteínas plasmáticas. A 
administração concomitante de substâncias que 
também apresentam um elevado grau de ligação 
às proteínas plasmáticas pode competir com o 
cetoprofeno, com a possibilidade de efeitos tóxicos 
consequentes, devido à fração não ligada do 
medicamento veterinário. 

Posologia e via de administração 
Administração na água de bebida. 
Bovinos (vitelos): 3 mg de cetoprofeno/kg peso 
corporal/dia (equivalente a 1 ml do medicamento 
veterinário/100 kg peso corp./dia)

Suínos (suínos de engorda): 1,5 - 3 mg de 
cetoprofeno/kg peso corporal/dia (equivalente 
a 0,5 - 1 ml do medicamento veterinário/100 kg 
peso corp./dia). A dose de 1,5 mg/kg é eficaz no 
tratamento de processos suaves a moderados 
(temperatura corporal < 41 °C). A dose deve ser 
aumentada até 3 mg de cetoprofeno/kg peso 
corp. para tratar casos mais graves. O tratamento 
deve ser administrado durante um dia. Pode ser 
estendido por mais 1-2 dias, depois de ter sido 
realizada uma avaliação risco/benefício pelo médico 
veterinário responsável.

Sobredosagem 
A sobredosagem com AINES pode causar úlceras 
gastrointestinais, perda de proteínas e disfunção 
hepática e renal. Em estudos de tolerância, 
efetuados com o medicamento veterinário, quando 
administrado na água de bebida a bovinos e suínos, 
até 25% dos animais tratados cinco vezes com a 
dose máxima recomendada (15 mg/kg) durante 
três dias ou com a dose recomendada (3 mg/kg) 
no triplo do tempo máximo recomendado (9 dias) 
apresentaram lesões ulcerosas gástricas. Os 
sinais precoces de toxicidade incluem perda de 
apetite e fezes pastosas ou diarreia. Em caso de 
sobredosagem, deve ser iniciado o tratamento 
sintomático. A ocorrência de úlceras depende da 
dose, até um alcance limitado. 

Intervalo de segurança 
Carne e vísceras: 1 dia.

Precauções especiais de conservação 
Manter a embalagem bem fechada. 

Titular da autorização de introdução no mercado 
LIVISTO Int’l, S.L. 
Av. Universitat Autònoma, 
29 08290 Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona) Espanha

Número da autorização de introdução no mercado 
993/01/16DFVPT 
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Ciclooxigenase  

Lipo-oxigenase  

VALE A PENA TRATAR OS SINTOMAS 
• A inflamação, a dor e a febre reduzem os resultados zootécnicos e aumentam o período de recuperação.1 

• Os fármacos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) controlam estes sintomas relacionados com baixa produtividade  
 e também melhoram o bem-estar animal2 

CETOPROFENO 
O Cetoprofeno é um AINEs de segunda geração com um rápido e potente efeito anti-inflamatório, analgésico e efeito antipirético.

O Cetoprofeno atua a três níveis:

KETINK 300 mg/ml

Elevada concentração
em embalagem pequena

Alta solubilidade 
(formulação com glicina) 

Apresentação líquida  
facilita a diluição em água 
de bebida   

Concentrado para solução oral para bovinos e suínos
Cetoprofeno

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300  320 

Vantagens do Cetoprofeno: 
• Maior solubilidade, melhor homogeneidade e estabilidade que o paracetamol e que o ácido acetilsalicílico.3 

• Melhor e mais rápido controlo da febre comparado com o paracetamol e o ácido acetilsalicílico.4

DOSE 
Adicionar o produto diretamente ao depósito de água:

Adicionando o produto aos tubos de água por uma bomba:

Adding the product to the water pipes by a feeder:

ml de Ketink 300 mg/ml por L de água de bebida 
que deve ser adicionado ao depósito de água 

Peso médio (kg) x Número de animais x 
Dose (ml/100 kg de Peso Vivo)  

100

INTERVALO DE 
SEGURANÇA

EMBALAGEM

Ácido Araquidónico

Estímulo da dor

 Prostaglandinas
(mediadores da inflamação) 

Leucotrienos 
(mediadores da inflamação) 

Perceção de dor                Bradicinina          
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Inflamação
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A FORÇA RESIDE EM 
PEQUENOS PORMENORES

KETINK 300 mg/ml é uma solução concentrada de Cetoprofeno na forma oral, que apenas 
necessita de uma dose baixa para ser efetiva. Uma única embalagem é suficiente para tratar 
1000 animais com um peso médio de 50 Kg. KETINK 300 mg/ml é formulado com glicina, o que 
permite uma solubilidade superior, resolvendo um problema de outros AINEs relacionados com 
a dificuldade de ajuste correto da dosagem.

Peso (Kg) Número de animais ml de KETINK adicionado ao depósito de água 
numa dose de 0,5-1 ml/100 kg

20 1000 100 ml - 200 ml

50 1000 250 ml - 500 ml

80 1000 400 ml - 800 ml

100 1000 500 - 1000 ml
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Cetoprofeno 1,5 mg/kg

Ácido acetilsalicílico 100 mg/kg

Ácido acetilsalicílico 35 mg/kg

Paracetamol 30 mg/kg

Controlo Positivo 

K: O Ketink inibe estas moléculas reduzindo a sintomatologia.
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Evolução da temperatura rectal de suínos sob efeito de diferentes AINEs de administração oral, após um 
processo de febre induzido.
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Vitelos
1 ml/100 Kg P.V/dia

Suínos 
0,5-1 ml/100 Kg P.V/dia

Carne e vísceras
1 dia

Frasco de 500 ml. 

Ácido Araquidónico

ml de Ketink 300 mg/ml por L de água de bebida      =

=

Peso médio (kg) x Dose (ml/100 kg de Peso Vivo)  

Consumo diário de água por animal (L) x 100


