
Espécies de destino
Vitelos, leitões, cordeiros, cabritos e potros.

Objectivos nutricionais específicos
Estabilização hídrica (após desidratação) e 
do balanço eletrolítico em casos de diarreia 
(uso prévio a um período de risco, durante 
episódios de diarreia e em períodos de 
recuperação).

Instruções de utilização
Leitões: 2-4 ml (1-2 bombadas)/animal/dia; 
Borregos e cabritos: 4 ml (2 bombadas)/
animal/dia; Bezerros e potros: 30-40 ml/
animal/dia; Administrar durante um 
período entre 1 e 3 dias; Cães e gatos: 2 ml 
(1 bombada)/animal/dia.

Composição
Farinha de arroz, 10%; Alfarroba, 3%; Farinha 
de cenoura, 2,5%; Cloreto de sódio, 1%; 
Cloreto de potássio, 0,1%.

Constituintes analíticos
Cinzas, 1-2%; Fibra bruta, < 1%; Cloretos, 0,65%; 
Sódio, 0,4%; Potássio, 0,05%; Gordura bruta, 
Lisina, Metionina, Proteina bruta, e Cálcio, 0%. 

Humidade
>80%. 

Fontes de carbohidratos
Farinha de arroz, alfarroba e cenoura.

Aditivos
Pectina, 0,1 g/100 ml; Essência de Syzygium 
aromaticum, 2 ml/100 ml.

Apresentação
Embalagem com 6x100 ml.

Nome e endereço do responsável de 
introdução no mercado
Industrial Veterinaria, S.A. 
a LIVISTO company
Esmeralda 19,
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona), Espanha
αESP0810020

Composição qualitativa e quantitativa
1 ml contém: Enrofloxacina, 5 mg.

Espécie alvo
Suínos (leitões). 

Indicaçoes 
Tratamento da diarreia neonatal e da 
septicémia, causadas por E. coli sensíveis 
à enrofloxacina; Tratamento de infecções 
respiratórias causadas por Pasteurella 
multocida, Mannheimia haemolytica e 
Mycoplasma spp. sensíveis à enrofloxacina; 
Pneumonia enzoótica. 

Precauções especiais de utilização
Precauções especiais de utilização com 
animais: Deve, ser tidas em consideração 
as políticas antimicrobianas oficiais e 
locais aquando da administração deste 
medicamento veterinário. Não administrar 
em caso de resistência confirmada ou 
suspeita às quinolonas, visto que existe um 
alto nível de resistência entre a enrofloxacina 
e outras quinolonas. É prudente reservar 
as fluoroquinolonas para o tratamento de 
situações clínicas que tenham tido, ou se 
espere que venham a ter fraca resposta a 
outras quinolonas classes de antimicrobianos. 
Devem ser realizados testes de sensibilidade 
antes de inicar o tratamento. A administração 
deste medicamento veterinário fora das 
indicações do RCMV pode aumentar a 
prevalência da resistência bacteriana às 
fluoroquinolonas e diminuir a eficácia do 
tratamento com outras fluoroquinolonas 
devido ao potencial de resistência cruzada. 
Não administrar para profilaxia.

Dosagem
1,7 mg de enrofloxacina por quilo de peso 
corporal diariamente durante 3 a 5 dias; o 
equivalente a 1 ml por 3 kg de peso corporal.

Intervalo de segurança
Carne: 7 dias.

Nome e endereço do responsável de 
introdução no mercado
aniMedica GmbH
a LIVISTO company
lm Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Germany

Número da autorização de introdução no 
mercado:
662/01/13DFVPT 

RECOFAST
Alimento complementar 
para animais

ENROTRON
5 mg/ml
solução oral de enrofloxacina 
para suínos
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DIARREIA EM LEITÕES
Os processos diarreicos em leitões durante a lactação e no período pós-desmame provocam grandes perdas económicas 
ao sector da suinicultura.

A diarreia é o principal sintoma de doença que o leitão exibe, durante os primeiros dias de vida. A cor, consistência, odor, 
momento da vida em que surge e número de animais afetados são muito variáveis consoante a causa.1

As diarreias em leitões, sendo que podem ser consequência de processos multifatoriais, podem ser classificadas em 
diarreias mecânicas e diarreias provocadas por agentes patogénicos.2

RECOFAST 
ENROTRON

RECOFAST
O RECOFAST é um produto natural que permite de forma rápida e eficaz tratar as 
diarreias mecânicas.

Adstringente
Evita a desidratação.

Antimicrobiano e Anti-inflamatório
Tem na sua composição óleos essenciais do cravo  (Syzygium aromaticum).

• Tem propriedade antimicrobianas 4,5,6 e anti-inflamatórias.7

• Estimula a secreção enzimática, que melhora a digestão e absorção de   
 nutrientes 8

• Possui atividade antioxidante.9

ENROTRON 5 mg/ml
Solução oral de enrofloxacina.
Tratamento de eleição para diarreias neonatais provocadas por  E. coli.

• Acão bactericida.

• Absorção rápida em leitões recém-nascidos ou com poucos dias de vida.

• Concentração de enrofloxacina na parede intestinal é superior à concentração  
 plasmática.

A chave para a recuperação de processos diarreicos
em leitões

Plano completo para 
acelerar a recuperação 
dos leitões

TRAVÃO À DIARREIA

1-2 bombadas /leitão/dia* 

1 bombada/leitão/dia
3-5 dias** 

Fácil de usar.

Resultados rápidos.

Produto natural.

Sem intervalo de segurança.

Tratamento em leitões de 
2 a 4 dias de vida.

Produto de eleição para 
diarreias colobacilares.

Intervalo de segurança: 
7 dias.

* Recofast: 1 bombada = 2 ml  

**Enrotron: 1 bombada = 1ml

1. Diarreias mecânicas
Originada por falhas de maneio, falta de higiene, más 
condições na maternidade, podem criar as condições 
para o aproveitamento por um ou mais agentes infeciosos.

2. Diarreias por agentes patogénicos
Uma das principais causas associadas a diarreias durante 
o período de lactação é a presença de MMA (síndrome 
da mamite, metrite e agalaxia) na porca reprodutora. 
Os principais agentes patogénicos entéricos em leitões 
são a E. coli, Clostridium perfrigens, rotavírus, coronavírus 
e coccídeas.3
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