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BULA
Lactus Cef Free
Antimicrobiano Injetável para Bovinos e Suínos
Suspensão Injetável

Uso Veterinário

Apresentação: Frasco de vidro âmbar contendo 10 mL, 50 mL, 100 mL e 250
mL.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Ceftiofur (cloridrato)* ....................................................................... 5,0 g
Veículo (q.s.p.) ................................................................................. 100,00 mL
*Equivalente a 5,35 g de Cloridrato de Ceftiofur.

INDICAÇÕES:
LACTUS CEF FREE é indicado para o tratamento das doenças infecciosas
bacterianas em bovinos e suínos causadas por agentes Gram-positivos e
Gram-negativos sensíveis ao Ceftiofur.

Bovinos:
Tratamento de pneumonias e febre do transporte associadas à Pasteurella
haemolytica, P. multocida, Haemophilus sommus, enterites (Salmonella spp e
Escherichia coli), podridão dos cascos (Fusobacterium necrophorum e
Bacteroides melaninogenicus) e infecções genitourinárias.
Suínos:
Tratamento e controle da doença respiratória bacteriana (Pneumonia
bacteriana

suína)

associada

à

Actinobacillus

(Haemophilus),

pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, enterites (Salmonella choleraesuis),
meningoencefalite (Streptococcus suis tipo 2) e infecções genitourinárias.

MODO DE USO:
LACTUS CEF FREE é indicado para bovinos e suínos e deve ser administrado
por via intramuscular, preferencialmente profunda, ou subcutânea, para
bovinos, e somente intramuscular apenas para suínos.

DOSAGEM:
Bovinos: para cada 50 kg de peso (1 mg/kg), aplicar 1 mL do produto, a cada
24 horas, num total de 3 aplicações. A duração do tratamento poderá se
prolongar por mais 2 dias e as doses poderão ser aumentadas, se necessário,
após a avaliação de um Médico Veterinário.
Suínos: para cada 10 kg de peso (3 a 5 mg/kg), aplicar de 0,6 a 1 mL do
produto, a cada 24 horas, durante 3 dias consecutivos ou conforme orientação
do Médico Veterinário.

Após abertura do frasco, utilizar o produto em até 06 (seis) meses. Neste
período, manter o produto em condições adequadas de armazenamento e
esterilidade. Agitar bem antes das aplicações.

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS:
ABATE – O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O
ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS, APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE – O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O
CONSUMO DO LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS.
SUÍNOS:
ABATE – O PRODUTO REQUER PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS DE
CARÊNCIA PARA O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS, APÓS A ÚLTIMA
APLICAÇÃO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS
ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE
ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES:


Agitar bem antes de usar.



Evitar contato direto do produto com a pele, olhos, boca e roupas.



Em caso de acidentes oculares lavar os olhos com bastante água por 15
minutos.



Em acidentes tópicos lavar a pele com água e sabão. Retirar a roupa
contaminada. Se ocorrerem reações alérgicas (erupção na pele,
urticária, dificuldade respiratória), procurar cuidados médicos.



Conservar em temperatura entre 15 °C a 30 °C.



Não utilizar o produto com prazo de validade vencido.

RESTRIÇÕES DE USO:


Não utilizar o produto em animais com histórico de sensibilidade e
suspender a medicação quando for detectado algum tipo de reação.



Não utilizar em bezerros destinados à vitela.



Exposições repetitivas ou prolongadas podem induzir à sensibilidade.



Penicilinas e cefalosporinas podem causar reações alérgicas em
indivíduos sensíveis.



Exposições tópicas a alguns antimicrobianos, inclusive ceftiofur, podem
provocar reações alérgicas moderadas ou graves em alguns indivíduos.



Pessoas com hipersensibilidade conhecida à penicilina ou cefalosporina
devem evitar contato com o produto.

REAÇÕES ADVERSAS:
Todas as cefalosporinas geralmente são seguras, porém reações de
sensibilidade individual podem ocorrer. No uso em bovinos podem aparecer
áreas de descoloração no local da aplicação por até 28 dias.
Concluiu-se que LACTUS CEF FREE quando usado nas dosagens corretas
não provoca reações adversas.

INTOXICAÇÃO NO HOMEM:
Chamar o médico ou entrar em contato com o CEATOX/Hospital das
Clínicas – USP (0800 0148 110 ou +55 11 2661-8571).

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

ATENÇÃO: ESTE MEDICAMENTO NÃO TEM INDICAÇÃO PARA USO
HUMANO.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15 °C e 30 °C, ao
abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Deve ser mantido em sua embalagem original.
Não reutilizar embalagens vazias.

Data de Vencimento: 02 (dois) anos após a data de fabricação.
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