Allerdog Flucort
Com Crono-Liberação

absorção aumentada em 5 vezes. A clorexidina é
um agente antisséptico largamente utilizado
devido ao seu amplo espectro de atividade e à
Com Crono-Liberação
ação não irritante. Sabe-se que a clorexidina altera
a permeabilidade da célula bacteriana,
danificando a parede celular, o que faz com que a
FÓRMULA:
droga tenha ação sinérgica quando associada a
Cada 100 mL contém:
Acetonido de fluocinolona.............................0,01 g outros antimicrobianos de mecanismo de ação
Clorexidina (gluconato)................................1,14 g semelhante, incluindo antibióticos sistêmicos.
Veículo com DMSO q.s.p.......................100,00 mL
INDICAÇÕES:
®
Allerdog Flucort com crono-liberação, é
GENERALIDADES:
®
A formulação especial de Allerdog Flucort, com especialmente formulado, para atuar em lesões
veículo contendo spherulites catiônicos, permite a localizadas, diminuindo a inflamação e
formação de uma película protetora sobre a controlando o prurido associado aos quadros de
superfície da pele, promovendo uma liberação dermatite úmida aguda (hot spot), dermatite de
lenta, gradual e progressiva dos ingredientes lambedura, dermatite alérgica, dermatite de
ativos, aumentando o tempo de atuação do contato, piodermites superficiais e profundas,
produto. O acetonido de fluocinolona é um dermatite interdigital e outras dermatoses
corticosteróide de alta potência, de uso tópico, que responsivas à corticoideterapia, em cães.
®
tem efeito antiinflamatório inespecífico, resultante Allerdog Flucort tem potente ação bactericida,
de sua ação nos mediadores químicos da antiinflamatória e moderada ação antifúngica,
inflamação, seja ela de origem química, mecânica, atuando contra as principais bactérias, fungos e
imunológica ou microbiológica. Quando associada l e v e d u r a s c a u s a d o r a s d e i n f e c ç õ e s
ao dimetil sulfóxido, a fluocinolona tem sua dermatológicas, tendo como agentes etiológicos:
Uso Veterinário Externo

Staphylococcus aureus, Staphylococcus REAÇÕES ADVERSAS:
intermedius, Proteus vulgaris, Microsporum spp. e Informe ao seu Médico Veterinário, caso
apareçam reações adversas tais como aumento
Malassezia pachidermatis.
da coceira ou irritação local, que não regridam nos
primeiros dias de tratamento.
POSOLOGA E MODO DE USAR:
Uso tópico. Aplicar uma quantidade suficiente de
®
Allerdog Flucort para cobrir toda a área afetada, Venda sob prescrição do Médico Veterinário.
uma a três vezes ao dia, até o desaparecimento
Técnico Responsável: Dr. Fábio Alexandre Rigos
das lesões.
Alves - CRMV/SP. 9321.
CONTRAINDICAÇÕES:
Não utilizar em animais com sarna sarcóptica ou Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n°
demodécica (sarna negra). Não utilizar em 8248 em 30/04/2002.
animais com infecções dermatológicas
generalizadas, onde exista suspeita de septicemia Apresentação: Frascos contendo 30, 50 e 100
mL.
acompanhada de quadro febril.
O produto não deve ser utilizado em fêmeas
Conservar em local fresco e seco (entre 6ºC e
durante o terço final da gestação.
30,0ºC), ao abrigo da luz solar direta, fora do
alcance de crianças e animais domésticos.
PRECAUÇÕES:
Evitar o contato do produto com olhos e mucosas.
Utilizar luvas de proteção. Não reutilizar a Proprietário e Fabricante:
CEPAV PHARMA LTDA.
embalagem vazia.
®
Allerdog Flucort não deve ser utilizado em Rua Dom Bento Pickel, 605
pacientes com hipersensibilidade conhecida aos Casa Verde Alta - São Paulo/SP
CEP: 02544-000
componentes da fórmula.
Caso não haja remissão dos sintomas após 3 dias CNPJ: 71.846.612/0001-48
de utilização do produto, consultar o Médico Inscr. Estadual: 113.865.112.115
Veterinário para reavaliar o diagnóstico. Este Atendimento ao consumidor: (11) 3872-2111
info@cepav.com.br
produto é incompatível com detergentes www.cepav.com.br
Indústria Brasileira
aniônicos.

