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ATENÇÃO: PERÍODO DE CARÊNCIA
BOVINOS: ABATE - NÃO APLICAR EM ANIMAIS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO. 
LEITE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE 
PARA CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA 
PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O 
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Ação:

Analgésico, anestésico, miorrelaxante e sedativo para bovinos, caninos, equinos, 
felinos.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Xilazina (Cloridrato).....................................................................................................2g
Veículo q.s.p.........................................................................................................100mL

Indicaçãode uso:

A Xilazina exerce atividades analgésica, anestésica e sedante, mas caracteriza-se por
sua acentuada ação miorrelaxante a nível central, sendo usada em grande escala para 
a contenção farmacológica em animais.

Farmacologia e Toxicologia:

Produz um estado de sonolência, acompanhado de moderada ação analgésica nas 
diferentes espécies animais. Xilazin não causa dependência física ou psíquica em 
doses terapêuticas. Sobre a flora normal pode provocar ocasionalmente uma expulsão 
de fezes pastosas ou líquidas, nada se observou a resistência aos agentes patógenos e 
discrasias sanguíneas. Não possui efeitos de natureza carcinogênica, teratogênica ou 
mutagênica. A meia vida de eliminação da Xilazina é de aproximadamente 50 minutos 
em equinos, 30 minutos em ovinos, 40 minutos em caninos e 45 minutos em bovinos. 
Dependendo da dosagem no bovino, a eliminação é de aproximadamente 36 horas. 

Aplicação e Posologia:

CANINOS E FELINOS: Avia de administração pode ser intramuscular e endovenosa,na 
dosagem de até 4 mg/kg, para executar suturas, extrações dentárias, limpeza de 
tártaros, retirada de pontos, coleta de sangue e urina, exames radiológicos, raspados 
de pele, limpeza de feridas cirúrgicas, limpeza de ouvidos e outras intervenções mais 
dolorosas. Nesta dosagem, Xilazin  produz sedação que mantém por 1 a 2 horas e 
analgesia de 15 a 30 minutos.

EQUINOS: Avia de administração pode ser intramuscular e endovenosa, na dosagem 
de até 1,6 mg/kg  para pesagem, radiografia, transporte, tratamento de cascos para 
facilitar palpação retal e tranquilizar as éguas; e intervenções cirúrgicas rápidas.

BOVINOS: A via de administração pode ser intramuscular e endovenosa.
- Dose de até 0,05 mg/kg permite nítida sedação para executar extração de agrantes, 
facilitar a realização de anestesias locais, rumenotomia, laparotomia, cesariana, 
redução do prolapso de útero, facilitação de embriotomia, mudanças de pensos e 
tratamento intramamário.

- Dose de até 0,1 mg/kg permite forte sedação para executar exames na cavidade bucal, 
abertura de abscessos, suturas superficiais de feridas e desobstrução do canal dos 
tetos, tratamento de cascos, colocação de argolas nas narinas e lavagens do prepúcio.

Xilazin 10 ml - Bula


