
Vitapulmin Gel CONTRAINDICAÇÕES:
Em éguas gestantes, o tratamento deve ser suspenso 2-3 dias antes da data 
prevista do parto, pois VITAPULMIN GEL exerce uma ação anticonstritiva 
sobre a musculatura do útero, podendo desta maneira alterar o transcurso 
normal do processo.
Não é recomendável o uso de corticosteroide junto com VITAPULMIN GEL 
devido aos riscos de potencialização do efeito vasodilatador periférico.
O princípio ativo de VITAPULMIN GEL antagoniza os efeitos da ocitocina e 
da prostaglandina F2α.

MODO DE CONSERVAÇÃO:
Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo 
da luz solar direta. Quando aberto, o frasco deve ser conservado em local 
limpo, por um período máximo de 3 meses.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS
E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

APRESENTAÇÃO:
Frasco plástico de 500 mL com seringa dosadora.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO, COM 
RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.

ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS 
À SAÚDE.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 7.469 em 19/09/2000.

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

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Clenbuterol........................................... 2,50 mg
Veículo q.s.p. .................................... 100,00 mL

INDICAÇÕES:
VITAPULMIN GEL é indicado somente para equinos no tratamento das 
enfermidades respiratórias caracterizadas por espasmos bronquiais ou aqueles 
cuja evolução possa ser influenciada favoravelmente mediante terapia 
broncoespasmolítica, tais como tosse, dispneia, bronquite subaguda e crônica, 
bronquiolite, influenza, enfermidade pulmonar crônica obstrutiva (DPOC).
Nas obstruções das vias aéreas por muco e quando se desejar aumentar a 
atividade do epitélio ciliado. 

VITAPULMIN GEL ainda é recomendado para terapia conjunta com antibióticos 
e/ou sulfonamidas nos casos agudos de bronquiopneumonia e bronquite. 
Na profilaxia das reações alérgicas dos equinos sensíveis a alérgenos ambientais 
(pó das baias, da cama de palha, de serragem, de feno velho, de pólen, etc.).
Quando indicado como tocolítico, consulte literatura específica a respeito. 

POSOLOGIA E MODO DE USAR:
Dose básica: 0,8 mg/kg de peso corpóreo, duas vezes ao dia.
VITAPULMIN GEL: 4 mL para cada 125 kg de peso corporal (um jato completo 
da seringa dosadora) em 2 doses diárias. Aplicar, de preferência, sobre a ração 
da manhã e da tarde; se preferir, em animais mansos, aplicar o produto 
diretamente na boca do animal.

DURAÇÃO DO TRATAMENTO:
A duração da terapia com VITAPULMIN GEL depende de muitos fatores 
relacionados com a enfermidade, sua etiologia, a duração dos processos, o 
estado geral do animal, fatores estes que somente o Médico Veterinário poderá 
avaliar. Baseado nos dados de inúmeras experiências clínicas, recomenda-se 
para os casos agudos e subagudos um tratamento de 10 a 14 dias. Nos casos 
crônicos, o tratamento deve se estender pelo menos por 4 semanas, até obter a 
remissão dos sintomas.
Nos pacientes hipersensíveis a alérgenos ambientais, o tratamento pode ser 
administrado de forma intermitente, ou seja, a cada vez que estiverem 
submetidos a uma exposição excessiva destes agentes.
Não foi observado nenhum efeito secundário durante a administração por 
período de meses. 
Não se registrou nenhuma influência sobre o apetite e/ou peristaltismo 
intestinal. A duração do efeito se mantém durante 6-8 horas após uma 
aplicação única. Após 3 a 5 dias de tratamento, se alcança um “plateau” que 
permite manter o efeito desejado com duas doses orais diárias durante o tempo 
necessário.
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