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USO VETERINÁRIO
Antimicrobiano intramamário
para tratamento da mastite clínica
FÓRMULA
Cada seringa do produto contém:
Cefoperazone Sódico ........................................................................................................ 250 mg
Veículo q.s.p. ........................................................................................................................... 10 mL

15 cm

FARMACOLOGIA
O Mastclin® é um antimicrobiano intramamário composto por Cefoperazone
Sódico. O Cefoperazone é classificado como um antimicrobiano bactericida de
amplo espectro, pertencente à família das cefalosporinas de terceira geração. Age
impedindo a síntese da parede celular, estrutura encontrada apenas em
microrganismos, responsável pelas funções de proteção, sustentação e manutenção
da forma bacteriana. A parede celular é uma estrutura fundamental da vida da
bactéria e a supressão da sua síntese conduz a morte da célula. Como age sobre a
formação de parede bacteriana, este antimicrobiano é especialmente ativo em
bactérias em fase de multiplicação.
INDICAÇÕES
Indicado no tratamento da mastite clínica de vacas em lactação, causadas pelo
agente Staphylococcus aureus.
MODO DE USO E DOSAGEM
O Mastclin® é de aplicação exclusivamente intramamária. A dosagem recomendada é
10 (dez) mL, ou seja, uma seringa por teto afetado em única dose. Em casos de
maior gravidade, recomenda-se até três aplicações consecutivas com intervalo de
24 horas. Deve ser administrado após a ordenha e esgotamento do leite. O teto
deverá ser lavado com água e sabão e enxugado com toalha de papel, em seguida,
deverá ser injetado o conteúdo de uma seringa, massageando o teto de baixo para
cima, para que o medicamento entre em contato com as regiões superiores.
A posologia pode ser alterada conforme a gravidade do quadro, mas somente a
critério do Médico Veterinário.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Fazer higienização prévia do teto antes da aplicação, obedecendo ao modo de uso
e a dosagem indicada.
A administração em dose elevada e/ou prolongada da Cefalosporina apresenta
potencial para causar neutropenia, trombocitopenia, agranulocitose, teste de
Coombs positivo, hepatopatia e neuropatia.
Animais alérgicos as penicilinas podem ser alérgicos as cefalosporinas.
Caso ocorra uma reação alérgica, suspender a administração do produto
imediatamente.
EFEITOS COLATERAIS
Reações de hipersensibilidade são raras nas espécies domésticas.
O Mastclin® não causa efeitos colaterais se administrado dentro da posologia
indicada.
CONTRAINDICAÇÕES
Não administrar em animais com doença hepática, devido ao risco de hemorragias,
por inibir a síntese de vitamina K pelo fígado.
Não administrar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade às
Cefalosporinas.
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
O Cefoperazone deve ser administrado com precaução em conjunto com
Etodolaco, Flurbiprofeno, Nabumetona, Oxaceprol e com Tenoxicam, pois pode
ocorrer o aumento da possibilidade de hipoprotrombinemia e sangramento
gastrintestinal, devido ao efeito aditivo sobre a função plaquetária.
O Cefoperazone ao interagir com Cetoprofeno ocorre efeito aditivo causando um
aumento do risco de sangramento e de complicações gastrintestinais,
recomenda-se administração cautelosa.
A administração combinada com aminoglicosídeos deve ser cautelosa em animais
nefropatas, devido ao risco de nefrotoxicidade.
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.
“ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA”
BOVINOS:
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER
DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 48 HORAS APÓS A ÚLTIMA
APLICAÇÃO.

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 3.894
em 20/12/1991.
Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú
CRMV-SP 1.938
APRESENTAÇÃO
Seringa plástica contendo 10 mL do produto.
Caixa coletiva contendo 24 unidades.
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O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS
TRATADOS.

Proprietário: J.A. Saúde Animal
Travessa José Coelho de Freitas, 1679, Centro, CEP: 14415-000
Patrocínio Paulista - SP Tel/fax: (16) 3145-9920
CNPJ: 03.749.465/0001-38
www.jasaudeanimal.com.br
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