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DESCRIÇÃO:
DESFLEX é um produto à base de cefalexina monoidratada, que é uma cefalosporina semi-
sintética, derivada do ácido7-amino-cefalosporânico, que é obtido primariamente por meio
da fermentação do Cephalospporium acremonium. As cefalosporinas constituem uma
classe de antibióticos/B-lactâmicos, semelhantes às penicilinas, com as quais
compartilham muitas características farmacológicas.
Apenas algumas cefalosporinas são estáveis em meio ácido, ou seja, não são atacadas pelos
ácidos da digestão e podem ser utilizadas via oral. Neste grupo está a cefalexina, bem como
a cefradina, a cefadroxila e a cefaclor. Estas podem ser usadas tanto por via oral como
parenteral.
A cefalexina distribui-se largamente pela maioria dos fluidos e tecidos corporais, incluindo,
rins, pulmões, articulações, ossos, tecidos moles e trato biliar (exceto líquido
cefalorraquidiano).

COMPOSIÇÃO:
Cada frasco de 130 g contém:
Cefalexina (monoidratada).......................................................................... 100,00 g
Excipientes q.s.p....................................................................................... 130,00 g

Cada frasco de 13 g contém:
Cefalexina (monoidratada)............................................................................ 10,00 g
Excipientes q.s.p......................................................................................... 13,00 g

INDICAÇÕES:
DESFLEX está indicado para a prevenção e o controle de doenças respiratórias e entéricas em aves causadas por:
E. coli, Shigella spp, Klebsiella spp, Salmonella spp, Pasteurella spp, Enterobacter spp, Staphylococcus spp,
Streptococcus spp, Haemophillus spp, associação E. coli e Mycoplasma gallissepticum na ocorrência de doença
respiratória crônica em aves.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:
DESFLEX na apresentação contendo 130 g do produto é indicado para utilização exclusiva na água de bebida.
DESFLEX na apresentação contendo 13 g tem como indicação a utilização na água de bebida e também é
preparado para viabilizar sua utilização junto com a vacina de Marek.
DESFLEX deve ser utilizado na dosagem de 0,5 a 1 frasco de 130 g reconstituído para cada 1.000 litros de água
de bebida ao dia ou 10 mg a 20 mg de cefalexina monoidratada por quilo de peso vivo ao dia, durante 5 dias
consecutivos. Se a dosagem for ministrada por quilo de peso vivo, deverá ser calculado o consumo de água para
que o produto seja dividido de forma a proporcionar seu uso contínuo.
Utilização junto com a vacina contra a doença de Marek: Consultar departamento técnico DESVET.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
5 dias antes do abate.

APRESENTAÇÃO:
Embalagens contendo 20 frascos de 130 g e 30 frascos de 13 g do produto.
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