
 

 

 

 

  
 

 

 
Para o tratamento auxiliar das micoses cutâneas 
Uso Veterinário 
Fórmula:  
Cada 100 mL contém:  
Cetoconazol.......................................................2,0 g  
Veículo q.s.p...................................................100,0 mL 
Indicações: CETOCON TOP é indicado para uso em cães e gatos, no 
tratamento auxiliar das infecções cutâneas causadas por fungos e 
leveduras, tais como Microsporum canis, M.gypsium, Trichophyton 
mentagrophytes e Mallassezia pachydermatis.O tratamento deverá 
ser associado a uma terapia oral.  
Posologia e modo de usar: Molhar toda a pelagem do animal com 
água morna e aplicar quantidade suficiente do produto para fazer 
uma espuma abundante, massageando bem. Deixar agir durante 5 a 
10 minutos e enxaguar com água morna. Para melhor resultado, 
repetir a operação. Secar com uma toalha macia. A freqüencia de 
aplicações pode variar de 1 a 5 vezes por semana, dependendo das 
condições clínicas, a critério do Médico Veterinário. 
Precauções: Evitar o contato do produto com olhos e mucosas. 
Utilizar luvas de proteção. Não reutilizar a embalagem vazia.  
-Evitar contato com os olhos do animal para prevenir possível 
irritação. Caso sejam observados sinais de irritação dérmica em seu 
animal, suspender o tratamento e consultar o Médico Veterinário. 
Efeitos Secundários: Por via tópica, não há citação de efeitos 
indesejáveis, porém a qualquer sinal de intolerância do animal ao 
tratamento, recomenda-se interrompê-lo e consultar um Médico 
Veterinário. 
Venda sob prescrição de Médico Veterinário  
Responsável Técnico: Dr. Fábio Alexandre Rigos Alves - CRMV/SP 
9321  
Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 4771 em 10/08/94.  
Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta.  
Apresentações: Frasco plástico contendo 100mL, 200mL, 230mL, 
500mL, 1 Litro e 5 Litros. 
Fabricante: Cepav Pharma Ltda.  
Rua Dom Bento Pickel, 605 Casa Verde Alta -  
São Paulo/SP CEP 02544-000  
CNPJ: 71.846.612/0001-48 Inscr.Estadual: 113.865.112.115 
Atendimento ao consumidor: 
Telefone: (011)3872-2111  
Home Page: www.cepav.com.br 
E-amil: info@cepav.com.br 
 
Indústria Brasileira 
Data do vencimento: 36 meses após a data da fabricação 

 

 


