
GentomicinMastite
250 mg

Gentamicina
Intramamária

Composição

Cada 10 g contém:
Sulfato de Gentamicina..........................................................................................425 mg
(correspondente a 250 mg de Gentamicina base)
Veículo q.s.p................................................................................................................10 g

Indicações de uso: Tratamento da mastite aguda e crônica de vacas em lactação de 
baixa e média produção, causadas por Staphylococcus aureus (coagulase negativa e 
positiva), Streptococcus agalactia e, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus 
uberis, Escherichia coli e Enterococcus sp, sensíveis a gentamicina.
 - Importante: o exame bacteriológico do leite constitui a melhor evidência de que a mastite 
foi realmente curada. Este exame deve ser realizado aproximadamente três semanas após 
o último tratamento.

Farmacologia e Toxicologia: A Gentamicina é rapidamente absorvida, atingindo altas 
concentrações sanguíneas entre 1 e 3 horas após a sua administração. A droga atravessa a 
barreira placentária. Concentrações urinárias são atingidas após 24 horas.
A meia vida plasmática da droga varia de acordo com a espécie (3 a 5 horas) e as 
concentrações plasmáticas variam conforme a dose administrada. A biodisponibilidade é 
de  30 - 40 %.

Aplicação e Posologia: Ordenhar a fundo o quarto afetado, para a completa eliminação 
de pus, matéria em decomposição e leite residual. Lavar e enxugar o úbere, desinfetando as 
tetas. Injetar através da teta o conteúdo de um aplicador em cada quarto. Fazer leves 
massagens de baixo para cima a fim de facilitar a difusão do produto. Administrar 1 
aplicador de gentamicina 250 mg em cada teta afetada, 1 vez ao dia, durante 3 dias, 
dependendo da severidade clínica do caso.

ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA
BOVINOS - LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO
HUMANO 96 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO O LEITE DEVE 
SER DESCARTADO.

Observação: A posologia pode ser alterada a critério do médico veterinário. Recomenda-
se a continuidade do tratamento por período de tempo não inferior a 48 horas após o 
desaparecimento do quadro clínico.

Contraindicações: Este produto é contraindicado para vacas com histórico de reações 
de sensibilidade a qualquer um de seus componentes ou a outros aminoglicosídeos.

Efeitos Colaterais: Animais em tratamento de dermatoses com gentamicina 
normalmente não requerem a descontinuidade do tratamento. Não há nenhuma evidência 
de irritação ou sensibilidade.

Apresentação:  Seringa de plástico com 10 g do produto e aplicador, acondicionados em 
cartucho individual ou com 20 unidades.

Deve-se conservar o produto em local seco e fresco (temperatura entre 15º e 30°C), ao 
abrigo da luz  solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 8.236 em 24/04/2002

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

Responsável Técnico: Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP n° 11.427

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
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