
USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Enrofloxacino ..................................... 5 g
Veículos q.s.p. ....................................100 mL

INDICAÇÕES:
FLOBIOTIC INJETÁVEL 5% é indicado no tratamento de infecções causadas por bactérias 
gram-positiva, gram-negativa, espiroquetas e micoplasmas, sensíveis à enrofloxacino, 
em cães e gatos.
Cães e gatos: Piodermites causadas por Staphylococcus spp., E.coli, Klebsiella 
pneumoniae, Proteus mirabilis e Pseudomonas aeruginosa; infecções respiratórias 
causadas por Pasteurella spp., Staphylococcus spp. e Streptococcus spp.; otites causadas 
por Pseudomonas spp., Staphylococcus spp. e Streptococcus spp.; infecções 
geniturinárias causadas por E.coli, Proteus mirabilis, Staphylococcus spp. e Streptococcus 
spp.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:
FLOBIOTIC INJETÁVEL 5% deve ser administrado por via subcutânea ou intramuscular 
nas seguintes dosagens:
Cães e gatos: 1,0 mL de FLOBIOTIC INJETÁVEL 5% para cada 10 Kg de peso corporal 
(equivalente a 5 mg de enrofloxacino/Kg de peso), diariamente, durante 5 dias 
consecutivos. Não injetar volumes superiores a 10 mL do produto num mesmo local de 
aplicação. 
O tratamento deve ser continuado por até 48 horas após o desaparecimento dos 
sintomas.
CONTRAINDICAÇÕES E EFEITOS COLATERAIS:
O uso da Enrofloxacino é contraindicado em animais durante a fase de crescimento rápido, 
pois pode causar erosão das cartilagens das articulações.
No caso de cães de raças pequenas e médias, esta fase corresponde ao período entre 2 e 8 
meses de idade; nas raças grandes esta fase pode se estender até os 12 meses e nas 
gigantes até 18 meses.

Não exceder a dosagem diária de 5 mg de enrofloxacino/Kg de peso corporal em gatos. Em 
raras situações, dosagens superiores à mencionada tem sido associada à toxicidade de 
retina.
Efeitos colaterais ou secundários raramente são graves a ponto de se interromper o 
tratamento. Os mais frequentes são náuseas e tontura. Distúrbios gastrintestinais incluindo 
dor abdominal, anorexia, vômito e diarreia também podem ser observados.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:
A administração simultânea com a ciclosporina está associada com o aumento da creatina 
sérica.
Embora de incidência rara, a alcalinização urinária com bicarbonato de sódio, citratos ou 
inibidores da anidrase carbônica pode reduzir a solubilidade das fluorquinolonas na urina, 
causando cristalúria e nefrotoxicidade.
Evitar a associação de quinolonas com complexos vitamínicos ou soluções que contenham 
Fe, Zn, Mn e Ca, pois eles podem reduzir a absorção das quinolonas. Não associar com sulfas 
e trimetoprima.

MODO DE CONSERVAÇÃO:
Conservar o produto em local seco e fresco, entre 15° e 30°C, ao abrigo da luz solar direta.

APRESENTAÇÃO:
Frasco ampola contendo 10 mL, acondicionado em cartucho individual.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO 
VETERINÁRIO.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP n° 11.427

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:
Syntec do Brasil Ltda.
Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim
Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06513-010
CNPJ: 02.177.011/0001-77
Indústria Brasileira
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