
FÓRMULA:
Cada frasco ampola contém:
Benzilpenicilina Procaína........................4.750.000 UI
Benzilpenicilina Potássica..........................250.000 UI
Probenecide........................................................2,0 g
Frasco ampola diluente:  
Água para injetáveis  .........................................15 mL
GENERALIDADES
Atualmente é conhecido que o Probenecide - ácido p-(dipropilsulfamoil) benzóico inibe a excreção 
tubular renal de várias substâncias, entre elas, as penicilinas. Foi demonstrado (Resende et. Al, 1972) 
que, em bovinos leiteiros uma hora após a administração da Penicilina com Probenecide há um 
aumento de cerca de 9 vezes na concentração sanguínea, em relação a animais que receberam a 
mesma dosagem sem a associação. A grande concentração da Penicilina no sangue persiste durante 24 
horas após cada administração do produto, entretanto, níveis detectáveis na circulação permanecem 
por mais de 3 dias após uma única aplicação. Em virtude da atuação específica do Probenecide, 
acarretando consideráveis aumentos do nível sanguíneo de Penicilina, a administração simultânea 
dessas duas substâncias permite que a Penicilina atue sobre microoganismos que são apenas pouco 
sensíveis a este antibiótico.
Permite, também, que a Penicilina exerça ação eficiente contra germes localizados em áreas do 
organismo onde a difusão do antibiótico é, em geral, relativamente pequena. Estas duas 
características: maior concentração sanguínea e atuação em áreas onde a difusão é pequena, são de 
importância fundamental para decidir o sucesso da penicilinoterapia. Realmente, a atuação eficiente 
da Penicilina é conseguida por sua elevada concentração sanguínea, indispensável para exercer ação 
bactericida sobre os germes sensíveis e especialmente sobre os microrganismos medianamente ou 
pouco sensíveis a ela.
INDICAÇÕES DE USO:
Tratamento de infecção que acometem os bovinos, ovinos, caprinos, equinos, suínos e caninos 
produzidos por agentes sensíveis à Penicilina: Actinomyces bovis (Actinomicose) , Bacillus 
anthracis, (Carbúnculo Hemático) , Clostridium chauvoei (Carbúnculo Sintomático), Clostridium 
hemolycum (Hemoglobinúria Baciliar), Clostridium novii (Hepatite Infecciosa Necrótica), 
Clostridium septicum ( Edema Maligno), Clostridium tetani (Tétano), Corynebactenium equi 
(Pneumonia Corinebacteriana dos potros), Corynebactenium pyogenes (quadros suporativos, 
abcessos e artrites), Corynebactenium renale (Pielonefrite Bovina), Fusiformis nodosus (Podridão 
do pé ovino), Leptospira spp (Leptospirose), Listeria monocytogenes (Listeriose), Nenophyetus 
salmincola (Infecções respiratórias, septicemia hemorrágica) Staphylococcus spp (Epidermites 
exudativas, sinovites, Garrotilho). Como coadjuvante no tratamento de metrites e mamites (mastite). 
Como profilático de infecções das castrações e no pré e pós operatório de outras intervenções 
cirúrgicas.

POSOLOGIA DE MODO DE USO:
Administrar, por via intramuscular profunda, o conteúdo do frasco ampola, após a suspensão com 
diluente, nas seguintes doses, em intervalos de 24 horas: 
Bovinos e equinos adultos: 1 a 2 frascos.
Bovinos e equinos jovens, suínos e caprinos: ½ a 1 frasco.
Cães e leitões: ¼ a ½ frasco.
As aplicações podem ser repetidas a cada 24 horas, caso persistam os sinais clínicos da infecção.
Obs.: Após reconstituído, o produto deverá ser utilizado em no máximo 3 horas em temperatura 
ambiente e 24 horas sob refrigeração.
CONTRAINDICAÇÃO:
O uso do PROPEN é contraindicado em animais com histórico de hipersensibilidade à Penicilina.

ATENÇÃO: OBEDECER OS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA;
BOVINOS E OVINOS:
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS 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 3 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.
SUÍNOS: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
EQUINOS: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS PRODUTORES DE CARNE PARA CONSUMO 
HUMANO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.
MODO DE CONSERVAÇÃO:
O produto deve ser mantido na embalagem original até a completa utilização, ao abrigo da luz
solar, umidade e calor, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
APRESENTAÇÃO:
Frasco ampola com pó e 1 ampola de diluente contendo 15 mL e display com 25
frascos e 25 diluentes.
Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n° 0.210/72 em 02/10/72.
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Dr. Evandro Barbosa da Silva - CRF/SP n° 79.057
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’’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 CONSUMO.’’


