
INTERVALO DE
SEGURANÇA NOZER LEITE

50 MG/ML SOLUÇÃO INJECTÁVEL PARA BOVINOS

1injecção para 3 dias

Um potente anti-inflamatório de acção 
prolongada para o alÍVio da dor

COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA:
Substância activa: Carprofeno 50 mg/ml.
Excipientes: Etanol (anidro) 100 mg/ml; Sulfoxilato 
formaldeido sódico 2.0 mg/ml.

FORMA FARMACÊUTICA:
Solução injectável. Solução clara a amarelo-clara. 

ESPéCIE(S)-ALVO:
Bovinos.

INdICAÇõES dE UTILIzAÇÃO, ESPECIFICANdO AS 
ESPéCIES-ALVO:
Redução da pirexia em casos agudos de doença res-
piratória infecciosa em bovinos, em combinação com 
uma terapêutica antibiótica apropriada.

POSOLOgIA E VIA dE AdMINISTRAÇÃO:
Administrar uma injecção única subcutânea ou endove-
nosa de 1.4 mg de carprofeno por kg de peso vivo (1ml/
35kg) em associação com antibioterapia, conforme o 
caso. Não exceder 10 perfurações em cada frasco. Se 
for necessário mais perfurações, é recomendado uma 
agulha de transfega.

SObREdOSAgEM:
Não foram reportados efeitos adversos após adminis-
tração endovenosa ou subcutânea de 3 vezes a dose 
recomendada. Não existe um antídoto específico para 
o carprofeno, mas a terapia de suporte aplicada a so-
bredosagens com AINE’s pode ser aplicada.

CONTRA-INdICAÇõES:
Não administrar a animais que sofram de doença 
cardíaca, hepática ou renal. Não administrar a animais 
que sofram de ulceração gastro-intestinal ou hemorra-
gia. Não administrar quando possa haver evidência de 
discrasia. Não administrar em animais com hipersensi-
bilidade ao medicamento veterinário. Para administra-
ção a animais gestantes consultar a secção 4.7.

REACÇõES AdVERSAS:
Estudos em bovinos demonstraram uma reacção local 
passageira no local de administração subcutânea, con-
tudo isto deverá desaparecer ao fim de 24 horas após a 
administração.

UTILIzAÇÃO dURANTE A gESTAÇÃO E A LACTAÇÃO:
Na ausência de estudos específicos em vacas gestantes, 
o medicamento veterinário só deverá ser administrado 
após avaliação do risco/benefício realizada pelo médico 
veterinário.

INTERACÇõES MEdICAMENTOSAS E OUTRAS 
FORMAS dE INTERACÇÃO:
Em comum com outros AINE’s, o carprofeno não deverá 
ser administrado simultaneamente com outros medica-
mentos da classe dos glucocorticoides ou AINE. 
Os animais deverão ser cuidadosamente monitoriza-
dos, se o carprofeno for administrado simultaneamente 
com anticoagulantes.
Alguns AINE’s podem ligar-se fortemente às proteínas 
plasmáticas e competir com outros medicamentos com 
elevadas propriedades de ligação, o que pode resultar em 
efeitos tóxicos.

INTERVALO(S) dE SEgURANÇA:
Leite: Zero horas 
Carne e vísceras: 21 dias

PRAzO dE VALIdAdE:
Prazo de validade do medicamento veterinário tal como 
embalado para venda: 2 anos
Prazo de validade após a primeira abertura do acondi-
cionamento primário: 28 dias

APRESENTAÇõES:
O medicamento veterinário encontra-se disponível em 
frascos multidoses de vidro ambar (grau 1) 1x50ml, 
2x50ml, 6x50ml, 10x50ml, 12x50ml selados com rolhas 
de bromobutil de 20mm e selos de aluminio de 20mm.

TITULAR dA AUTORIzAÇÃO dE INTROdUÇÃO NO  
MERCAdO:
Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough 
Road NEWRY, Co. Down, BT35 6JP Northern Ireland.

dISTRIbUIdOR:
PRODIvET, Comércio de produtos químicos, farmacêu-
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H, 3º piso Esc. 41, 1800-282 Lisboa

Medicamento veterinário sujeito a receita médico 
veterinária. 
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REFERÊNCIAS bIbLIOgRÁFICAS:
*1  Fonte: De Graves FJ, Riddell MG, Schumacher J “Ketoprofen concentra-

tions in plasma and milk after intravenous administration in dairy cattle”.
*2 Fonte: Source: vMD SPC website.
*3 Fonte: veterinary Drug Handbook, D.C. Plumb, Blackwell Publishing.
*4  Fonte: EMEA Carprofen Summary Report (2)
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o carprofeno é um aine amplamente utilizado 
para administração em bovinos, que oferece um:

Controlo eficaz da dor e inflamação

Redução da pirexia

Administração endovenosa ou subcutânea

gráfico de Bioequivalência
Concentração plasmática média (mcg/ml) de Carprofeno após administração 
subcutânea de Norocarp e Rimadyl em bovinos de 3 meses de idade

maior actividade do que outros aine’s

A semi-vida do carprofeno é dependente da idade e do estado 
de saúde: a pesquisa demonstrou que o carprofeno tem níveis 
plasmáticos superiores em bovinos jovens*4.
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Dose: 1 ml por 35kg por administração endovenosa ou subcutânea.Para bovinos com mais de 700kg, administrar uma 
dose adicional de 1ml por 35 kg de peso vivo.
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Fonte: Dados dos ensaios efectuados pela Norbrook.
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