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Suspensão oral de enrofloxacina para gatos

ENROCAT FLAVOUR
25 mg/ml 

TUDO COM BOM GOSTO
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A Enrofloxacina é um antibiótico de largo espectro com 
actividade dependente da concentração contra uma vasta 
gama de patogénicos gram positivos, gram negativos e 
micoplasmas.1

Suspensão oral para gatos

ENROCAT 
FLAVOUR

Tratamento de infecções em:
1. Tracto alimentar
2. Tracto respiratório
3. Tracto urogenital 
4. Infecções da pele e ferimentos
5. Otite (externa/média) 

Tenha em consideração:

⚫ Seleccionar o antibiótico apropriado. 
⚫ Administrar de acordo com um regime correcto de dosagem: 

(dose, intervalos de administração, duração) até à cura clínica.

Antibióticos palatáveis ajudam os clientes (e animais) a 
cumprirem a terapia, obtendo-se melhor resposta e uma pressão 
de resistência menor.

A decisão de utilizar a enrofloxacina 
deve ser suportada por testes de cultura 
e susceptibilidade do organismo causal.

LIVISTO apoia o uso 
racional de antibióticos
A utilização inapropriada dos antibióticos pode 
aumentar a prevalência de bactérias resistentes e 
pode diminuir a eficácia do tratamento.

“Tão pouco quanto possível, 
tanto quanto o necessário”



90% dos gatos demonstraram 
interesse no ENROCAT FLAVOUR durante 
os 5 dias de tratamento.5

100% dos gatos não salivaram após a 
ingestão.5

⚫ Umâmi é um dos cinco gostos básicos do paladar, como o ácido, doce, amargo e 
salgado. 

⚫ Estão presentes na língua do gato, células receptoras especializadas para este 
gosto.

⚫ Gosto agradável relacionado com nutrientes proteicos tais como aminoácidos e 
oligopéptidos.2

⚫ Reforça a palatabilidade da enrofloxacina.

⚫ Fornece uma resposta hedónica positiva.3

⚫ Estimula a ingestão voluntária de alimentos.

⚫ Ajuda a modular a digestão e absorção proteicas.4

⚫ Muito bem tolerado.

Seringa especial graduada em ml e peso corporal do gato (kg).

DOSAGEM: 
5 mg enrofloxacina/kg/24h (0,2 ml/kg/24h).
⚫ Administração única diária. 

⚫ Dispensador fácil de usar facilita a obtenção da dose correcta. 

⚫ O tratamento dura normalmente de 5 – 10 dias consecutivos.

FRASCO À PROVA DE CRIANÇAS
⚫ A segurança da embalagem reduz o risco de as crianças ingerirem o produto.

COM SABOR UMÂMI

FÁCIL DOSAGEM

O olfacto e o paladar são os factores 
determinantes na decisão do que comer.



LIVISTO INT’L
Avda. Universitat Autònoma, 29
08290 Cerdanyola del Vallès
(Barcelona) Spain.

ENROCAT FLAVOUR 25 mg/ml suspensão oral para gatos. 
Enrofloxacina 25 mg/ml.

Espécies. Gatos.

Indicações. Para o tratamento de infecções 
bacterianas simples ou mistas do trato 
respiratório, digestivo e urinário, otite 
externa, infecções de pele e feridas causadas 
pelas seguintes bactérias Gram-positivas e 
Gram-negativas sensíveis à enrofloxacina: 
Staphylococcus spp., Escherichia coli, 
Haemophilus spp. e Pasteurella spp.

Posologia e via de administração. Uso oral. O 
medicamento veterinário deve ser administrado 
directamente na parte de trás da língua e não na 
alimentação do animal. A dosagem é de 5 mg de 
enrofloxacina por kg de peso corporal, uma vez ao 
dia, durante 5 dias consecutivos. Isto é equivalente 
a 0,2 ml do medicamento veterinário por kg de 
peso corporal, uma vez por dia, durante 5 dias 
consecutivos. Nas doenças crónicas e graves, a 

duração do tratamento pode ser prolongada até 
10 dias. 
O tratamento deve ser reconsiderado se nenhuma 
melhora da condição for observada após 3 dias de 
tratamento. 
Para garantir uma dosagem correta, o peso 
corporal deve ser determinado com a maior 
precisão possível, para evitar sobredosagem 
ou subdosagem. Não exceder a dosagem 
recomendada.

Prazo de validade do medicamento veterinário 
tal como embalado para venda: 2 anos.

Prazo de validade após a primeira abertura do 
acondicionamento primário: 1 mês.

Precauções especiais de conservação: Este 
medicamento veterinário não necessita de 
quaisquer precauções especiais de conservação. 
Tamanho: Embalagem de cartão com 1 frasco de 
8,5 ml e uma seringa oral de 3 ml
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ENROCAT FLAVOUR

TUDO COM BOM GOSTO

Líquido palatável com gosto umâmi

Suspensão oral de enrofloxacina 25 mg/ml para gatos

Administração do produto:

Agitar bem 
15 segundos antes 
de usar.

Retirar a dose 
apropriada para 
a seringa

Administrar 
directamente em 
cima da parte de 
trás da língua.


