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Antimicrobiano de amplo espectro e Anti-inflamatório

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA
Cada 100 mL do produto contém:
Cloridrato de Enrofloxacina ............................................................................................... 10,00 g
Diclofenaco de Sódio ............................................................................................................... 3,75 g
Veículo q.s.p. ......................................................................................................................... 100,00 mL

INDICAÇÕES
Diclotril® é um antimicrobiano de amplo espectro e ação rápida que combate 
enfermidades causadas por bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e 
Micoplasmas. É especialmente indicado nas infecções entéricas, respiratórias, em 
mastites, pododermatites, onfaloflebites, anaplasmose, septicemia, profilaxia de 
cirurgias e infecções após o parto. 
Diclotril® possui em sua formulação o Diclofenaco de Sódio, o que possibilita um 
combate rápido a dor, a febre e a inflamação presente nas infecções bacterianas.

BOVINOS
Mastite (Streptococcus spp. e Staphylococcus spp.), metrite (Escherichia coli), 
anaplasmose (Anaplasma spp.), actinobacilose (Actinobacillus spp.), síndrome e 
febre dos transportes (associação da Pasteurella spp. e de Haemophilus spp.), 
onfaloflebite e feridas infectadas causadas por Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp. e Corynebacterium spp.

SUÍNOS
Pneumonia (Pasteurella spp., Haemophillus spp. e Mycoplasma spp.), leptospirose 
(Leptospira spp.), erisipela (Erysipelothrix spp.), enterite, artrite, Mastite-Metrite- 
Agalaxia (complexo MMA) e feridas infectadas causadas por Streptococcus spp., 
Staphylococcus spp., Escherichia coli e Corynebacterium spp.

MODO DE USO E DOSAGEM
Diclotril® deve ser administrado pelas vias intravenosa ou intramuscular, na dosagem 
de 1 mL para cada 40 kg de peso corpóreo, o que corresponde a 2,5 mg de Cloridrato de 
Enrofloxacina e 0,9375 mg de Diclofenaco de Sódio para bovinos e suínos. Nos casos 
de infecções graves e anaplasmose, aplicar 1 mL para cada 20 kg de peso corpóreo, a 
cada 24 horas, durante 3 a 5 dias, se necessário prolongar o tratamento por mais 2 
dias. Recomendamos a continuidade do tratamento por até 48 horas após o 
desaparecimento do quadro clínico. As dosagens e os intervalos entre os tratamentos 
poderão ser alterados a critério do Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Obedecer as dosagens indicadas para a aplicação do produto. Utilizar seringa e agulha 
estéreis, observando as boas práticas de assepsia. Durante o tratamento é 
importante o acompanhamento dos animais portadores de sintomas de distúrbios 
gastrintestinais, com histórico de ulceração gástrica ou intestinal.

EFEITOS COLATERAIS
O produto não apresenta efeitos colaterais quando obedecido o modo de uso e 
dosagem.

CONTRAINDICAÇÕES
Não aplicar em animais com histórico de hipersensibilidade conhecida                                
aos  componentes da formulação. Não aplicar em animais com grave disfunção     
renal, pois há riscos de nefrotoxicidade. Não administrar o Diclotril® em                            
animais com ulcerações gástricas e/ou intestinais. Em bezerros, doses                               
superiores a 30 mg/kg por 14 dias origina lesões articulares e a 60 mg/kg                
podem ser observadas lesões a nível renal. Não usar em equinos, pois pode haver 
erosão na cartilagem dos ossos largos.



Proprietário e Fabricante: 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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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Aplicações simultâneas de Diclotril® com outros anti-inflamatórios não hormonais 
levam a uma interação sinérgica, potencializando os efeitos de ambos, podendo 
acarretar uma superdosagem anti-inflamatória, aumentando a possibilidade de 
distúrbio gastrintestinal, como por exemplo, a ulceração gástrica. O Cloridrato de 
Enrofloxacina se antagoniza com macrolídeos e tetraciclinas frente a Streptococcus e 
Enterococcus e em geral antagonizam também com o Cloranfenicol. Não administrar 
Diclotril® concomitantemente com outros anti-inflamatórios, Metotrexato e 
Trianterene, podendo ocorrer toxicidade severa ou fatal.

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:
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE 
SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER 
DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 7 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. 

SUÍNOS:
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE 
SER REALIZADO 13 DIAS 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 8.999 em 
03/12/2004.

Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú
                            CRMV-SP 1.938

APRESENTAÇÃO
Frasco-ampola contendo 10 mL, 50 mL, 100 mL e 250 mL do produto.


