
LIDOFarm® 
ANESTÉSICO LOCAL 

 

USO VETERINÁRIO 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 

FÓRMULA: 

Cada 100mL contém: 

Cloridrato de Lidocaína ....................................................................................................................... 2,0g 

Veículo q.s.p. .................................................................................................................................... 100,0mL 

 

 

“O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, 

EQUINOS OVINOS, CAPRINOS E SUÍNOS TRATADOS. ” 

“O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DOS 

BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS TRATADOS. ” 

 

Os anestésicos locais são drogas que impedem a geração e a condução do 

impulso nervoso quando aplicados localmente no tecido, em concentrações apropriadas, 

sem prejuízo do controle das funções vitais. 

A Lidocaína age por meio do bloqueio da condução do impulso nervoso 

diminuindo ou impedindo o aumento transitório na permeabilidade das membranas 

excitáveis ao Na+, que é produzido por uma discreta despolarização da membrana. 

Promove uma anestesia imediata e de duração longa e extensa. Embora ela seja eficaz 

quando utilizada sem nenhum vasoconstritor, na presença de adrenalina a velocidade de 

absorção e a toxicidade são diminuídas e a duração é prolongada. 

INDICAÇÕES: 

LIDOFarm é um anestésico local utilizado em casos de: 

- Hipersensibilidade a epinefrina; 

-Cirurgias de extremidades: membros, tetos, pênis e prepúcio; 

- Auxiliar em exames clínicos; 

-Analgesia epidural baixa: laparotomia exploratória, cesariana, ruminotomia e 

redução de prolapso. 

MODO DE USAR: 

LIDOFarm deve ser administrado por via subcutânea, intramuscular, intravenosa, 

epidural ou paravertebral. 

POSOLOGIA: 

Animais de médio e grande porte: 5,0 a 10,0mL. 

CONTRAINDICAÇÕES: 

Não deve ser usado em animais que apresentem hipersensibilidade à Lidocaína 

e em animais em tratamento com sulfonamidas. 



INTOXICAÇÃO: 

A superdosagem de Lidocaína deprime o sistema circulatório e os efeitos 

colaterais estão relacionados ao SNC, e incluem: sonolência, vertigem, parestesias, 

estado mental acelerado, coma e convulsões. O controle da respiração é o aspecto 

essencial do tratamento no estágio tardio da intoxicação. O diazepan administrado pela 

via endovenosa é a droga de escolha tanto para prevenção quanto para a parada das 

convulsões. 

APRESENTAÇÃO: 

Frasco contendo 50mL. 

 

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e 

animais domésticos. 

 

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 4.038/92 em 22/07/1992. 

 

Téc. Resp. Vet.: Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV - SP nº 6516 

 

Venda sob prescrição do Médico Veterinário 

 

Proprietário: 

BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA. 

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150 - Jaboticabal – SP  

Fone/Fax: 16 3209-3500 

CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113 

www.biofarm.com.br 

SAT - Serviço de Atendimento Técnico 

0800 702 3551 
 

 


