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Uso Veterinário

Fórmula - Cada comprimido contém:
Flunixina Base .............................................5 mg*
Excipiente, q.s.p. ......................................150 mg
*Equivalentes a 8,3 mg de flunixina meglumina.

     Flunixin* Comprimidos 5 mg
é um anti-inflamatório não esteróide, 
não narcótico que apresenta potente 
ação analgésica, antitérmica e 
antiendotóxica.
     É indicado para Cães em:

• Reumatologia: nas afecções 
agudas e crônicas do aparelho 
locomotor como: artrite não 
infecciosa, artrose, osteocondrite, 
tendinites e periartrites, miosites, 
displasia coxo-femural, entorses, 
degeneração cartilaginosa.

• Oftalmologia: conjuntivites 
alérgicas ou traumáticas, queratite, 
neovascularização da córnea,
uveíte anterior isolada ou recidivante, 
corioretinite e panoftalmia.
     Flunixin* Comprimidos 5 mg
é muito eficaz no tratamento dos 
traumatismos do globo ocular e
na preparação cirúrgica do olho.

• Choque endotóxico e septicemias:
Flunixin* Comprimidos 5 mg 
combate os efeitos do choque  
endotóxico, principalmente na 
espécie canina, melhorando
o débito cardíaco e a função 
respiratória, diminuindo 
a hemoconcentração 
e proporcionando a 
analgesia necessária.

•  Pneumologia: Flunixin* 
Comprimidos 5 mg combate 
a inflamação que é o elemento 
dominante da patogenia das 
broncopneumonias.

•  Pós-operatório: Flunixin* 
Comprimidos 5 mg não atrasa a 
cicatrização e seu efeito analgésico 
é benéfico para combater as 
dores pós-cirúrgicas e 
a inflamação.

Proprietário: CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 2274-7022 - Fax:(11) 2274-9659
CNPJ (MF): 01.299.649/0001-18 - Ind. Brasileira
www.chemitec.com.br - *Marca de Fábrica
Fabricante: Vansil Ind. Com. Repres. Ltda.
R. João Augusto Cirelli, 640 - Descalvado/SP
CNPJ: 50.472.547/0001-68 

0029-1013

                            POSOLOGIA E MODO DE USAR:
Administrar por via oral. A dose recomendada é de 1,1 mg de flunixina 
por Kg de peso corporal por dia, durante 5 dias consecutivos.

  Continuar o tratamento durante pelo menos 2 dias após o
  desaparecimento dos sintomas.

                                             PRECAUÇÕES:
• Não administrar em cães com úlcera gástrica ou que não estejam 
  se alimentando.
• Não empregar junto com anestésicos à base de metoxifluorano.
• Pode aparecer vômitos, diarreia ou sangue oculto nas fezes:
  nestes casos, descontinuar a aplicação do produto e informar 
  o Médico Veterinário.
• Respeitar as indicações de dose e duração do tratamento.
• Evitar a associação com outras drogas anti-inflamatórias ou com
  substâncias nefrotóxicas.
• Não administar em gatos.
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INDICAÇÕES:

Apresentação: Cartucho contendo 1 blister com
10 unidades de Flunixin* Comprimidos 5 mg.

Conservar à temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), ao abrigo
 da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.
Licenciado no M. A. sob o nº 7.697 em 26/03/01.

Resp. Técnico: Adriana C. P. Cini – CRMV/SP 8413.
Vencimento: 2 (dois) anos após a data de fabricação.

Seu cão deve ser consultado periodicamente
pelo Médico Veterinário. 

Anti-inflamatório,

 analgésico, antitérmico

 e antiendotóxico

para cães.


