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  Antibiótico de eleiçao para casos 
de pneumonias e disenteria em 
suínos, e enterites e pneumonias 
dos vitelos.

  Frascos de polipropileno para evitar 
quebras.

  Apresentações de 250 ml e 500 ml: 
preço por ml mais vantajoso.
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Sinergia de confiança. Sem quebras.

Lismay
 Lincomicina /Espectinomicina 

 SOLUÇÃO INJECTÁVEL

LISMAY SOLUÇÃO INJECTÁVEL, 50 + 100 mg/ml, para suínos, vitelos, ovinos, cães e gatos. COMPOSIÇÃO 1 ml de solução contém: lincomicina base (como cloridrato) 50 mg, 
espectinomicina base (como sulfato tetra-hidratado) 100 mg. ESPÉCIES ALVO Suínos, vitelos, ovinos, cães e gatos. INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO Tratamento das infecções provocadas por 
microrganismos sensíveis à actividade da lincomicina e/ou da espectinomicina em suínos, vitelos, ovinos, cães e gatos, entre as quais as causadas por: Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Bacteroides spp., Bordetella bronchiseptica, Brachyspira hyodysenteriae, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Campylobacter spp., Corynebacterium pyogenes, Escherichia 
coli, Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma spp., Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., 
Staphylococcus spp. e Streptococcus spp. Suínos: terapêutica das pneumonias bacterianas e a micoplasmas, disenteria hemorrágica (por exemplo enterite necrótica superficial por 
B. hyodysenteriae), enterites bacterianas e artrites infecciosas. Vitelos: terapêutica das enterites e/ou pneumonias dos vitelos, provocadas por microrganismos bacterianos. Ovinos: 
terapêutica das afecções cutâneas dos cascos dos ovinos provocadas por Bacteroires nodosus e nas infecções respiratórias dos ovinos, primárias ou secundárias, provocadas 
por micoplasmas ou bactérias. Cães: terapêutica das infecções respiratórias, da pele e das vias urinárias e das infecções bacterianas secundárias associadas a doenças víricas. 
Com Lismay solução injectável podem assim tratar-se pneumonia, faringite, amigdalite, bronquite, piodermite, dermatite pustular, abcessos, cistite, metrite e gastroenterite. Gatos: 
terapêutica das infecções do tracto urinário, das vias respiratórias superiores, das infecções localizadas e das infecções bacterianas secundárias associadas a doenças víricas. Com 
Lismay solução injectável podem assim tratar-se: cistites, infecções bacterianas secundárias associadas à panleucopenia, pneumonia, rinotraqueíte, infecções das vias respiratórias 
superiores, feridas infectadas e abcessos. CONTRA-INDICAÇÕES Hipersensibilidade a um dos dois antibióticos livres ou à sua associação, ou mesmo a algum dos excipientes. Não 
administrar a coelhos, hamsters, porquinhos-da-índia, chinchilas, cavalos ou ruminantes, uma vez que poderá causar distúrbios gastrointestinais graves. PRECAUÇÕES ESPECIAIS 
DE UTILIZAÇÃO A administração deve ser baseada em testes de sensibilidade das bactérias isoladas do animal. Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento 
veterinário não deve sermisturado com outros medicamentos veterinários. As pessoas com hipersensibilidade conhecida à lincomicina e/ou à espectinomicina devem administrar o 
medicamento com precaução e utilizando EPI adequado. Deverão ser tomadas precauções para evitar a autoinjecção acidental. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Lavar qualquer 
derrame do medicamento veterinário imediatamente com água abundante. Lavar as mãos após a administração. REACÇÕES ADVERSAS Podem verificar-se sinais ocasionais de dor no 
local da injecção, que nunca dão origem a reacções inflamatórias graves. Foram referidos fenómenos ocasionais de diarreia transitória em ovinos e porcos. Raramente são referidos 
casos de aborto e/ou morte em ovinos tratados durante o último terço de gestação. INTERACÇÕES A lincomicina possui actividade intrínseca de bloqueio neuromuscular, pelo que é 
necessário ter especial atenção se forem utilizados simultaneamente outros agentes neurobloqueadores (relaxantes musculares). Parece existir um antagonismo farmacológico entre 
a lincomicina e a eritromicina, pelo que deve ser evitada a utilização concomitante com eritromicina. Aconselha-se a não associar lincosamidas e macrólidos devido à semelhança 
dos mecanismos de acção. POSOLOGIA E VIA DE ADMINISTRAÇÃO Suínos: 1 ml/10 kg pv por via intramuscular (eq. a 5 mg de lincomicina base e 10 mg de espectinomicina base/kg 
pv). Se necessário, pode repetir-se o tratamento com intervalos de 24 horas durante 3-7 dias. Vitelos: 1 ml/10 kg pv por via intramuscular (eq. a 5 mg de lincomicina base e 10 mg de 
espectinomicina base/kg pv) 12-12 horas no primeiro dia e depois 24-24 horas durante 2-4 dias. Ovinos: 1 ml/10 kg pv por via intramuscular (eq. a 5 mg de lincomicina base e 10 mg de 
espectinomicina base/kg pv) 24-24 horas durante 3 dias consecutivos. Cães e gatos: 1 ml/5 kg pv por via intramuscular (eq. a 10 mg de lincomicina base e 20 mg de espectinomicina 
base/kg pv). O tratamento pode ser repetido com intervalos de 12-12 ou 24-24 horas até a um máximo de 21 dias. INTERVALO DE SEGURANÇA Carne e vísceras: Vitelos: 21 dias. 
Suínos: 12 dias. Ovinos: 7 dias. Não é autorizada a administração a ovinos produtores de leite destinado ao consumo humano. INCOMPATIBILIDADES Na ausência de estudos de 
compatibilidade, este medicamento veterinário n`ão deve ser misturado com outros medicamentos veterinários. PRAZO DE VALIDADE Prazo de validade tal como embalado para venda: 
2 anos. Após a primeira abertura do acondicionamento primário: 15 dias. APRESENTAÇÕES Frascos de plástico (polipropileno) de 100 ml, 250 ml e 500 ml. É possível que não sejam 
comercializadas todas as apresentações. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO Laboratorios Maymó, S.A. NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO 932/01/15NFVPT. Medicamento veterinário sujeito a 
receita médico-veterinária.
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