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UTERTAB 2000 mg comprimido intrauterino
para bovinos.
Composição qualitativa e quantitativa: Cada 
comprimido intra-uterino contém: Substância 
activa: Cloridrato de tetraciclina 2000 mg.

Forma farmaceutica
Comprimido intrauterino.Comprimido amarelo
com linha marcada no centro. A linha
marcada não se destina a dividir o
comprimido em doses iguais.

Espécies alvo
Bovinos (vacas em lactação).

Indicações de utilização, especificando as
espécies-alvo
Para o tratamento e a prevenção de distúrbios
pós-parto em bovinos: para administração
subsequente à retenção de membranas fetais e 
endometrite provocada por agentes patogénicos 
sensíveis à tetraciclina, bem como após 
intervenções obstétricas (fetotomia, cesariana).

Contraindicações
Não administrar em caso de infeções
provocadas por agentes patogénicos
resistentes à tetraciclina.
Não administrar em caso de hipersensibilidade
à substância ativa ou a algum dos excipientes.
Não administrar em caso de doenças renais
ou hepáticas graves.

Advertências especiais para cada espécie-alvo
Não existem.

Precauções especiais de utilização
Precauções especiais para a utilização em
animais: Sempre que possível, o medicamento
veterinário só deve ser utilizado com base em
testes de sensibilidade. As políticas
antimicrobianas oficiais, nacionais e regionais
devem ser consideradas para a utilização do
medicamento veterinário. Os bezerros não
devem ser alimentados com o leite das vacas
tratadas até ao fim do intervalo de segurança
para o leite, exceto durante a fase de colostro,
devido à possibilidade da seleção de resistência
Precauções especiais a adotar pela pessoa
que administra o medicamento veterinário aos 
animais: Este medicamento veterinário pode 
provocar sensibilização. Evitar o contacto direto 
com a pele ou membranas mucosas. Devem 
ser usadas luvas durante o manuseamento do 
medicamento veterinário.
Lavar as mãos após a administração.

Reações adversas (frequência e gravidade)
A ocorrência de doenças renais é acentuada
em animais desidratados. A tetraciclina poderá
causar danos no fígado. Ocorre frequentemente 
fotodermatite em áreas cutâneas esparsamente 
pigmentadas se estas forem expostas a luz solar 
intensa. As reações alérgicas são raras. Em caso 
de reação alérgica ou anafilática, interromper
imediatamente o tratamento. As reações
alérgicas podem ser tratadas de forma
parentérica com glucocorticoides e anti
histamínicos

Utilização durante a gestação, a lactação
ou a postura de ovos
Este medicamento veterinário destina-se
especificamente a utilização no período
pós-parto.
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BLISTER PERFURADO
Permite uma melhor selagem, o que
mantém os comprimidos bem 
preservados em condições de campo.

TRATAMENTO LOCALIZADO
A administração intra-uterina permite
que atue diretamente no tecido alvo,
“NO LUGAR CERTO”

Interações medicamentosas e outras
formas de interação
Existe uma possibilidade de antagonismo
entre as tetraciclinas e os antibióticos com
ação bactericida.

Posologia e via de administração
Via intrauterina.
Vacas: 2 g de cloridrato de tetraciclina/vaca/dia
equivalente a 1 comprimido/vaca/dia
Tratar uma a três vezes em intervalos de 1 até
2 dias.

Sobredosagem (sintomas, procedimentos
de emergência, antídotos), (se necessário)
Não se prevê sobredosagem, porque cada
comprimido representa uma única dose.

Intervalo(s) de segurança
Bovinos: Carne e vísceras 10 dias
Leite 96 horas

Precauções especiais de conservação
Este medicamento veterinário não necessita de
quaisquer precauções especiais de conservação.

Natureza e composição do acondicionamento 
primário
Caixa de cartão com 10 e 100 comprimidos
intra-uterinos.
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