
Composição:
Subnitrato de Bismuto, Vaselina Sólida, Óxido de Zinco e Óleo Mineral

Informações técnicas: 
Uberseal é a uma suspensão intramamária em forma de creme untuoso e cor branca- 
acinzentada, que cria uma barreira física às bactérias no interior do canal dos tetos.

Indicações:
Uberseal é indicado para selagem dos tetos no período seco.

Posologia e modo de usar: 
Aplicar o conteúdo de uma seringa em cada teto, logo após a última ordenha da lactação 
(no início do período da secagem).
Antes da aplicação o úbere deve ser limpo e desinfetado, atentando-se principalmente 
para as pontas dos tetos, que devem estar secas (deixar secar ao ar livre), a fim de evitar 
qualquer tipo de contaminação.
Introduzir o bico da seringa no teto e aplicar o conteúdo da seringa fazendo uma leve 
pressão contínua até que o creme seja totalmente inoculado. Não massagear o teto, nem 
o úbere após a infusão do produto. Depois de feita a aplicação recomenda-se mergulhar 
os tetos numa solução desinfetante.
O selante deve permanecer no teto durante todo o período seco. Após a parição, o selante 
pode ser retirado do teto facilmente com a ordenha manual ou pode ser ingerido pelo 
bezerro, sem que cause efeitos adversos.

Contraindicações: 
O produto é contraindicado em animais com hipersensibilidade conhecida a qualquer 
componente da fórmula.

Efeitos adversos: 
Não existem relatos específicos de reações adversas com o uso tópico de subnitrato de 
bismuto e óxido de zinco em vacas. 

SELANTE INTRAMAMÁRIO PARA VACA SECA

Uberseal



Precauções: 
A seringa não pode ser reutilizada, devendo ser destruída após o uso.

Informação Adicional:
Quando Uberseal for retirado na primeira ordenha pós-parto, pode ser verificado no filtro 
pequenos flocos que são diferenciados de mastite pela textura que apresentam.

Apresentação: 
Display com  20 seringas  de 4 gramas
Balde com 120 seringas de 4 gramas

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15ºC a 30ºC), ao abrigo da luz solar 
direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Produto isento de registro.
Cadastrado no Ministério da Agricultura sob n° 125-2014/SP em 26/08/2014.

Responsável Técnico: 
Vânia N. A. de Carvalho 

CRF-SP no 32.871

Proprietário e Fabricante:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 
Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000

DDG 0800 701 1799
CNPJ 60.665.981/0001-18

Indústria Brasileira
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