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Animedazon®  Spray
Clortetraciclina (Cloridrato)

www.campifarma.com



Animedazon® Spray é utilizado em:

  Feridas traumáticas
 Feridas cirúrgicas
 Dermatite interdigital  
(peeira e epidermatite)
Dermatite digital

Animedazon® Spray
2.45 % m/m spray para pulverização 
cutânea em bovinos, ovinos e suínos

Animedazon® Spray é bastante eficaz no tratamento de infecções causadas por agentes sensíveis 
à clortetraciclina. O spray de aplicação tópica contém 3,210 g de cloridrato de clortetraciclina. Este 
antibiótico de largo espectro, com aplicação práctica e versátil, pertence ao grupo das tetraciclinas. 

Quais as vantagens do uso do Animedazon® 
Spray? 

Registado para três espécies animais: bovinos, 
ovinos e suínos
 Antibiótico de largo espectro com eficácia comprovada
 Zero dias de intervalo de segurança na carne e no leite
 Fácil e rápida aplicação através de spray
  Adaptador plástico desenhado 
para um uso mais fácil
Seca muito rápido, evitando 
perdas por escorrimento de 
produto (gotejamento)
Esfera no seu interior para 
permitir melhor aproveitamento

Animedazon® Spray

Seca muito rápido,

sem perdas por escorrimento 

de produto (gotejamento)
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Animedazon Spray 2,45 % m/m spray para pulverização cutânea em bovinos, ovinos e suínos. Composição: Cada spray contém: Princípio activo: 
Cloridrato de clortetraciclina 3,210 g (equivalente a 2,45% m/m), (equivalente a 2,983 g de clortetraciclina). Excipiente (s): Azul patenteado V 85% (E 131) 
0,23 g, Isobutano 92,2 g. Indicações: Tratamento de feridas traumáticas ou cirúrgicas contaminadas por agentes sensíveis à clortetraciclina. Pode também ser 
utilizado como parte do tratamento de infecções cutâneas ou podais, em particular dermatite interdigital (peeira e epidermatite) e dermatite digital causadas 
por agentes sensíveis à clortetraciclina. Contraindicações: Não utilizar em caso de hipersensibilidade às tetraciclinas. Não utilizar no úbere de vacas cujo leite 
se destina ao consumo humano. Reacções adversas: reacções de hipersensibilidade podem ocorrer raramente. Outras precauções: A parte manchada da 
pele do porco deve ser retirada antes de o animal ser utilizado para consumo humano. Intervalo de segurança: Carne e leite: zero dias. Apenas para uso 
animal – medicamento de uso veterinário. Titular da autorização de utilização no mercado:  aniMedica Gmbh, Im Sudfeld 9, 48308 Senden- Bosenvell, 
Germany. 03/2010.




