NORFLOXAZOL 30
Solução
DESCRIÇÃO:
NORFLOXAZOL 30 é um produto anti-infeccioso à base de uma quinolona carboxílica de
terceira geração de ação rápida e eficaz para o tratamento de infecções dos tratos
digestivo e respiratório, sistema locomotor e nervoso em aves e suínos.
O produto NORFLOXAZOL 30 tem as seguintes vantagens:
• é de altíssima biodisponibilidade, por ser um produto em solução pronta para uso, o que
proporciona uma rápida absorção e a obtenção dos níveis séricos desejáveis em curto
espaço de tempo;
• seu veículo contém o ácido acético glacial em concentração terapêutica, o que
proporciona uma discreta estimulação das secreções brônquicas, facilitando a ação do
princípio ativo mesmo nas infecções mais severas do sistema respiratório de aves e suínos.

COMPOSIÇÃO:
Cada 100 ml do produto contém:
Norfloxacino ............................................................................................... 30,00 g
Veículo q.s.p. ........................................................................................... 100,00 mL

INDICAÇÕES:
Aves - Mycoplasma synoviae (artrite, aerosaculite, bursite), Mycoplasma gallisepticum (doença respiratória
crônica, aerosaculite, sinusites), E. coli (colibaciloses, septicemia, doença respiratória crônica complicada),
Salmonella spp (tifo, paratifo e pulorose), Haemophilus gallinarum (coriza infecciosa das aves), Pasteurella
multocida (cólera aviária, pasteurelose), Staphylococcus spp e Streptococcus spp.
Suínos - E. coli (enterites, enterotoxemia, etc.), Salmonella spp (salmoneloses, enterites, septicemia), Pasteurella
multocida e Bordetella bronchiseptica (rinite atrófica), Haemophilus pleuropneumoniae (pneumonia),
Mycoplasma hiopneumoniae (pneumonia enzoótica).
Infecções mistas: Mycoplasma spp + Pasteurella multocida (síndrome MMA), Mycoplasma spp + vírus
(pneumonias viróticas).

MODO DE USAR E POSOLOGIA:
Aves - O produto deve ser diluído na água de bebida de acordo com a posologia abaixo: a posologia básica é de
15 mg de norfloxacino-base por quilo de peso vivo por dia ou diluir 5 ml do produto em 20 litros de água para
medicar 100 kg de peso vivo de 3 a 5 dias ou a critério do médico veterinário.
Suínos - Para uso na água de bebida, calcular uma dose de 7 mg de norfloxacino-base por quilo de peso vivo ao
dia ou diluir 25 ml do produto em 50 litros de água para medicar 1.070 kg de peso vivo e fornecer aos animais
por 3 a 5 dias ou a critério do médico veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
Aves - 7 dias antes do abate.
Suínos - 10 dias antes do abate.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem contendo 24 frascos de 500 mL.
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