TOBRASYN® COLÍRIO
Tobramicina 0,3%

Solução Oftálmica – Uso Tópico
Uso Veterinário
Colírio a base de Tobramicina indicado para o tratamento de
infecções oculares de origem bacteriana em cães e gatos.

Composição
Cada 5 ml contém:
Tobramicina.....................................0,3g
Veículo q.s.p.................................5,0 ml

Indicação de Uso
Tobrasyn Colírio é indicado para o tratamento de infecções
oculares de cães e gatos causadas por microrganismos
sensíveis à tobramicina como Escherichia coli, Haemophilus
sp., Klebsiella spp., Moraxella spp., Proteus mirabilis, Proteus
vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus intermedius,
Streptococcus canis.
®

Aplicação e Posologia
A dose recomendada é uma gota em cada olho a cada 12 horas por
7 dias, ou a critério do Médico Veterinário.

Contraindicações
Tobrasyn® Colírio é contraindicado para pacientes com histórico de
hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Apresentação
Frasco Plástico conta-gotas contendo 5 ml de solução oftálmica.
Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Venda sob Prescrição e aplicação sob orientação
do Médico Veterinário.

Conservação
Deve-se conservar o produto em lugar fresco e seco, ao abrigo da
luz solar direta.
Tobrasyn® Colírio possui prazo de validade de 02 (dois) anos após
a data de fabricação.
Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 10.088 em 03/06/2015.

Responsável Técnico
Dr. Evandro Barbosa da Silva
CRF/SP 79.057

Proprietário

Para evitar a contaminação do produto e manutenção da higiene
do frasco, não encostar a ponta do bico gotejador diretamente
no olho sob tratamento.
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Efeitos Colaterais

Fabricante

Precauções

Embora o produto seja tolerado por via tópica, podem ocorrer reações
individuais de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Os
principais sintomas das reações alérgicas são coceira, inchaço de
pálpebra, vermelhidão e aumento do lacrimejamento, especialmente
quando praticadas superdosagens. No caso de reações colaterais,
suspender o uso e consultar um Médico Veterinário.
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