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®
Hormônio
FÓRMULA
Cada 100 mL do produto contém:
Ocitocina Sintética ..................................................................................................... 1.000 UI
Veículo q.s.p. .................................................................................................................... 100 mL
INDICAÇÕES
O produto Lactocina® é indicado na indução do parto, indução das contrações
uterinas após cesariana ou parto normal, para auxiliar na expulsão das
placentas, casos de atonia uterina e hemorragia pós-parto, em vacas.
Em vacas e porcas, favorece a descida do leite e do colostro nas fêmeas com
agalactia e coadjuvante no tratamento de mastites.

VACAS
Para a indução da contração uterina administrar por via intramuscular 2,0 a 5,0 mL
do produto por animal, o que corresponde de 20 UI a 50 UI de Ocitocina.
Para a indução da descida do leite administrar por via intravenosa 1,5 a 4,0 mL do
produto por animal, o que corresponde de 15 UI a 40 UI de Ocitocina.
PORCAS
Para a indução da descida do leite administrar por via intramuscular 1,0 a 3,0 mL
do produto por animal, o que corresponde de 10 UI a 30 UI de Ocitocina.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Respeitar às indicações e o modo de uso e dosagem do produto;
Obedecer às condições de armazenamento do produto;
Utilizar seringas e agulhas estéreis, observando as boas práticas de assepsia;
Não reaproveitar as embalagens vazias, que devem ser destruídas por
incineração;
Não guardar o produto próximo a alimentos, bebidas e produtos de higiene
pessoal;
O medicamento deve ser utilizado sob a orientação de um Médico Veterinário.
EFEITOS COLATERAIS
Doses elevadas ou frequentes podem levar a espasmo uterino, hipertonia,
asfixia e morte fetal; ruptura uterina, náuseas e vômitos. Pode, ainda,
determinar efeitos sistêmicos, como relaxamento da musculatura lisa vascular,
promovendo vasodilatação e levando a redução da pressão sistólica e
principalmente diastólica, além de taquicardia reflexa. Esse efeito é temporário,
mas pode ser clinicamente significativo quando se faz administração da
Ocitocina em bolus; tais efeitos tendem a ser mais proeminentes na vigência de
anestesia geral.
CONTRAINDICAÇÕES
Não administrar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade à
Ocitocina;
Não administrar o produto em casos de hipertonia uterina e obstrução da via
fetal;
Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Anestésicos e etanol podem diminuir a liberação da Ocitocina;
Adrenalina reduz de forma acentuada o efeito da Ocitocina sobre o útero ou a
glândula mamária.
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MODO DE USO E DOSAGEM
O produto Lactocina® deve ser administrado pelas vias intramuscular ou
intravenosa, dependendo do caso e a critério do Médico Veterinário, utilizando
seringa e agulha estéreis e descartáveis. Procedimentos assépticos devem ser
utilizados na administração.
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CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15ºC e 30ºC, ao abrigo
da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos. O produto apresenta
prazo de validade de dois (2) anos após a data da fabricação. Utilizar o produto até doze
(12) meses após a primeira aplicação.
“ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA”
BOVINOS:
ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE
BOVINOS TRATADOS.
LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE
DE BOVINOS TRATADOS.
SUÍNOS:
ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE SUÍNOS
TRATADOS.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA
BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES
APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O
CONSUMO.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.
Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 5.735 em
21/11/1996.
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Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú
CRMV-SP 1.938

Proprietário: J.A. Saúde Animal
Travessa José Coelho de Freitas, 1679, Centro, CEP: 14.415-000
Patrocínio Paulista - SP Tel/fax: (16) 3145-9920
CNPJ: 03.749.465/0001-38
www.jasaudeanimal.com.br
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Fabricante: Vetecia Laboratório de Prod. Vet.
Rua Dr. Alfredo Ramos, 236, Centro
CEP: 12.308-420, Jacareí - SP
CNPJ: 07.685.131/0001-07
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APRESENTAÇÃO
Frasco de vidro incolor contendo 50 mL do produto.
Frasco de vidro âmbar contendo 100 mL do produto.

