BULA CLOREXIMICOL
Uso Veterinário
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Clorexidina (gluconato)........................................................................1,14 g*
Miconazol (nitrato)..............................................................................2,00 g**
Veículo q.s.p..................................................................................100,00 mL
* Equivalente a 5,7% de Gluconato de Clorexidina
** Equivalente a 2,8 g de Nitrato de Miconazol
Indicações: Para Cães e Gatos: Cloreximicol® é indicado como auxiliar e
curativo na grande maioria das afecções de pele com sintomas de prurido,
eritema, exsudação e seborreia causados por infecções bacterianas e
fúngicas. Cloreximicol ® tem em sua formulação dois ingredientes ativos
que atuam de maneira sinérgica: Clorexidina e Miconazol. A Clorexidina tem
efeito antimicrobiano persistente, rápida ação bactericida contra uma
grande variedade de bactérias Gram positivas e Gram negativas
(Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Proteus vulgaris,
Pseudomonas aeruginosa, etc.), apresentando raras reações de
hipersensibilidade. O Miconazol é um potente antifúngico que atua nos
principais agentes causadores de dermatomicoses em cães e gatos
(Microsporum spp., Trichophyton spp, Candida spp. e Malassezia
pachydermatis).
Posologia e modo de usar: Uso tópico. Umidecer totalmente a pelagem
com água morna e aplicar o produto em quantidade suficiente para formar
espuma abundante, dependendo do porte e do tipo de pelagem do animal,
massageando bem o corpo, deixando agir por 10 a 15 minutos antes de
enxaguar, evitando o contato com olhos e mucosas. No início do
tratamento utilizar o produto de duas a três vezes por semana, até a
diminuição dos sintomas, passando para uma vez por semana. A critério
do Médico Veterinário, o esquema de tratamento poderá ser modificado.
Nos casos profiláticos utilizar Cloreximicol® uma vez por semana.
Contra-indicações: O produto é contra-indicado somente em casos de
hipersensibilidade conhecida aos ingredientes da fórmula.
Precauções: Evitar o contato do produto com olhos, nariz e boca do

animal. Utilizar luvas impermeáveis de proteção para a aplicação do
produto. Não reutilizar a embalagem vazia.
Venda sob prescrição de Médico Veterinário.
Atendimento ao consumidor:
(11) 3872-2111
www.cepav.com.br
info@cepav.com.br

