
RETARDOESTEROIDE 

 

COMPOSIÇÃO:  

Triancinolona acetonida ............................................................ 0,2 g  

Veículos e estabilizadores agentes Q.S. ... .................................50 ml  

 

INDICAÇÕES: 

É indicado para o tratamento de inflamações causadas por infecções, alergias,  

traumatismos ou outras etiologias em todos os animais alvo. Bovinos: cetose.  

 

ANIMAIS ALVO: Bovinos, eqüinos, cães e gatos.  

POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO VIA: via intramuscular ou subcutânea.  

Eqüinos: 0.01-0.02 de RETARDOESTEROIDE ml / kg B.W. em uma única dose. (Máximo de 

costume intervalo: 6-10 ml RETARDOESTEROIDE / animal.  

Cães e gatos: 0.05-0.01 de RETARDOESTEROIDE ml / kg de peso vivo; em uma única dose. 

Sintoma remissão normalmente tem a duração de 7.15 dias. Se os sintomas reaparecem, a 

dose pode ser repetida.  

Vacas leiteiras: Tratamento de cetose por via intramuscular, 10 ml de RETARDOESTEROIDE / 

animal em um único reaparecer dentro de um intervalo de 4 a 40 dias após o tratamento, 

neste caso a dose única. Se houver em 48 horas é nenhuma melhora, reconsiderar diagnóstico. 

Em alguns animais os sintomas podem repetir a dose.  

Intra-articular ou intrasynovial (artrite) vias:  

Eqüinos: 3-9 ml de RETARDOESTEROIDE em uma única dose. Repetir a mesma dose 3-4 dias 

mais tarde, se necessário.  

Cães e gatos: 0.5-1.5 ml de RETARDOESTEROIDE em uma única dose. Repetir a mesma dose 3-

4 dias mais tarde, se for necessário.  

 

CONTRA-INDICAÇÕES: Não administrar a animais apresentavam doenças bacterianas sem 

concomitante antibioticoterapia, fungos ou vírus. Insuficiência renal e / ou insuficiência 

hepática. Cardíaca congestiva insuficiência. A osteoporose e fraturas ósseas. Diabetes mellitus. 

Degenerativas ou doenças oculares úlcera corneana. A síndrome de Cushing. Não administrar a 

animais sob tratamento imunológico.  

Importante: É no âmbito veterinário, a aplicar em caso de urgência terapêutica contra o 

chamado casos.  

 

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS PARA SEU USO: Agitar bem antes de usar. Não administrar uma 

terapia concomitante com outros corticosteróides. Em caso de doenças infecciosas ou 

parasitárias, administrar com antibióticos específicos ou antiparasitics. Prepare ssepticamente 

local da injeção intra-articular antes da administração; evitar a injecção nos grandes vasos 

sanguíneos, nervos ou tecidos moles em torno da articulação.  

 

INTERVALO DE SEGURANÇA: Carne: 21 dias. Leite: não use.  

Não administrar a cavalos cuja carne se destine ao consumo humano.  

RETARDOESTEROIDE cristalino é uma suspensão com efeitos rápida e prolongada atividade. 

Proporcionalmente à dose, o glucogenic efeito dura mais de 5 dias, enquanto antiallergic, anti-



inflamatórios antiproliferativa e atividades continuarão cerca de três semanas. Ao mesmo 

tempo, e em tratamentos longos, interferências com o metabolismo mineral córtex adrenal e 

função são quase nulas, no momento em que são reversíveis no final da terapia. Estas são 

vantagens substanciais em comparação com prednisolona e dexametasona, cuja interferência 

com metabolismo mineral é mais elevado.  

As principais vantagens da RETARDOESTEROIDE podem ser resumidos da seguinte forma:  

- A rápida e prolongada atividade eficácia, em cima de 2 a 4 semanas.  

- Marcado anti-inflamatórios, antipruritic e antiallergic atividade.  

- Rápido e prolongado alívio sintomático da dor articular, inflamação e outros sintomas 

relacionados.  

- Anti-inflamatório atividade 50 vezes maior do que hidrocortisona atividade: atividade 

glicocorticóide 83 vezes superior a hidrocortisona atividade; praticamente sem atividade 

mineralocorticóide; raros de reacções adversas.  

- Repetitivo subsequen para reagir rapidamente sintomas terapia. 

 


