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A substância activa do PRILBEN® é o Benazepril, 
um potente inibidor da enzima conversora da 
angiotensina (IECA).

Comprimidos revestidos para cães e gatos

PRILBEN® é bioequivalente ao 
produto pioneiro.

ANGIOTENSINA I

ANGIOTENSINA II

VASOCONSTRIÇÃO

RECEPTORES AT 1

PRESSÃO ARTERIAL LIBERTAÇÃO DE ALDOSTERONA

RETENÇÃO DE SÓDIO

RETENÇÃO DE ÁGUA

PosoLogIa E vIa dE admINIstRação:
A dose é de 0,25 mg /kg p.v. por dia para cães e de 
0,50 mg/kg p.v. por dia para os gatos.
PRILBEN® deve ser administrado por via oral, uma 
vez ao dia, com ou sem a refeição, de acordo com 
a tabela seguinte:
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Ao inibir a acção da enzima conversora da 
angiotensina, o PRILBEN® converte-se num 
importante vasodilatador, com uma acção anti-
hipertensiva e um efeito poupador de potássio.
PRILBEN® nos cães, é excretado por via renal e 
hepática (50%).
PRILBEN® nos gatos, é excretado por via biliar 
(85%) e por via renal (15%).

5-10 Kg 2,5-5 Kg 1/2  

10-20 Kg 5-10 Kg 1  

20-40 Kg 1/2  

40-80 Kg 1  

PRILBEN® VET 5 mg e PRILBEN® VET 20 mg COMPRIMIDOS REVESTIDOS PARA CÃES E 
GATOS contém 4,6 mg de Benazepril, equivalente a 5 mg de cloridrato de Benazepril. 
INDICAçõES Tratamento de insuficiência cardíaca congestiva em cães com mais de 5 kg e 
para o tratamento de insuficiência renal em gatos. POSOLOGIA E VIA DE ADMINISTRAçÃO 
Cães: A dose é de 0,23 mg Benazepril/Kg p.v. por dia, correspondendo a 0,25 mg de cloridrato 
de Benazepril/Kg p.v. por dia. Gatos: A dose é de 0,50 mg de cloridrato de Benazepril/kg p.v. 
por dia. Este deve ser administrado por via oral, uma vez ao dia, com ou sem a refeição. A 
dose a administrar poderá ser duplicada, administrada uma vez ao dia, se a condição clínica 
do animal justificar e aconselhado pelo médico veterinário. PRECAuçõES ESPECIAIS Não 
se observou evidências de toxicidade renal em cães, como rotina em casos de insuficiência 
renal recomenda-se vigiar as concentrações plasmáticas de ureia e creatinina. Em casos de 
sobredosagem acidental podem aparecer sinais de hipotensão. O tratamento consiste numa 
infusão intravenosa de solução salina isotónica temperada. Não usar em cães gestantes ou 
em período de lactação. Não usar em animais que vão ser utilizados como reproductores. 
Medicamento sujeito a receita veterinária. APRESENTAçÃO Caixas com um blister, 14 
comprimidos ou em caixas com 10 blisters, 140 comprimidos. TITuLAR DA AuTORIzAçÃO 
DE INTRODuçÃO NO MERCADO Chemo Ibérica S.A. Gran Vía Carlos III 08028 Barcelona 
ESPANHA. REGISTO 053/01/08DFVPT

Distribuidor em Portugal
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aPREsENtaçõEs:
• caixa com 1 blister – 14 comprimidos
• caixa com 10 blister – 140 comprimidos


