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DESCRIÇÃO:
DESTRESS é um produto à base de azaperone, um princípio ativo do grupo
dos haloperidóis. Produz uma ação neuroléptica, específica em suínos,
promovendo sedação psicomotora com narcose. Com isto as reações de
defesa, fuga e agressão são reduzidas ou, até mesmo, completamente
inibidas. Esta forma de ação diferencia o DESTRESS dos outros produtos
existentes no mercado que produzem sedação sem narcose. A sedação sem
narcose, dos outros produtos, não diminui a agressividade do animal e coloca em risco o tratador.

COMPOSIÇÃO:
Cada 100 mL do produto contém:
Azaperone.................................................................................................... 4,00 g
Veículo q.s.p. ........................................................................................... 100,00 mL

INDICAÇÕES:
DESTRESS está indicado nos seguintes casos de sedação de suínos: reagrupamento de porcos, porcas
agressivas, situação de estresse, excitação durante o parto, colapso cardíaco agudo, intervenções diagnósticas e
terapêuticas e pré-medicação anestésica local em pequenas intervenções cirúrgicas. O produto tem excelente
campo de aplicação na suinocultura, na diminuição da agressividade e socialização de suínos recém-agrupados.
DESTRESS pode ser utilizado como anestésico local para pequenas intervenções cirúrgicas. O efeito máximo do
produto se observa 5 a 15 minutos após a injeção em animais jovens e em 30 minutos em animais adultos,
durando em torno de 1 a 3 horas, dependendo da dose e do peso do animal. Nos primeiros minutos após a
injeção, recomenda-se deixar os animais em completa tranquilidade para a obtenção de um melhor efeito do
medicamento.
Após 16 horas, o produto é completamente eliminado do organismo do animal. DESTRESS é um produto
absolutamente seguro, podendo ser utilizado em suínos de qualquer idade e em fêmeas em gestação. Sua
margem de segurança é de 20 vezes a dose terapêutica.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:
DESTRESS deve ser administrado por via intramuscular profunda. Para isso, usar uma agulha longa, que será
introduzida verticalmente atrás da orelha, nas costas ou na coxa. Nos casos em que a injeção é realizada no
tecido adiposo, a sedação pretendida não é atingida.
A posologia básica segue as especificações abaixo, em mililitros por kg de peso:
Porcas agressivas ..................................................... 1 mL para cada 20 kg de peso
Reagrupamento ....................................................... 1 mL para cada 20 kg de peso
Estresse .................................................... 0,5 mL a 1 mL para cada 20 kg de peso
Distrofia muscular ...................................... 0,5 mL a 1 mL para cada 20 kg de peso
Intervenções obstétricas:
Cesariana com anestesia local ........................ 1 mL a 2 mL para cada 20 kg de peso
Sobrecarga cardíaca .................................... 1 mL a 2 mL para cada 100 kg de peso
Obs.: Em porcos não castrados, não ultrapassar 1 mL para cada 20 kg de peso.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 1 dia após a última aplicação.

APRESENTAÇÃO:
Cartucho contendo 5 frascos de 20 mL.
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