
USO VETERINÁRIO
RESPIRATORIA

PRODUTO IMPORTADO

Composição: Cada dose de vacina (antes da inativação de cada agente) contém: vírus da Rinotraqueite Infecciosa Bovina, IBR (>107,50 DICT50% 
/dose), Diarréia Viral Bovina, DVB (>106,50 DICT50% /dose), Parain�uenza Bovina tipo 3, PI-3 (>40 UHA / dose), Bactéria de Pasteurella haemolytica
(>500 milhões UFC / dose), Pasteurella multocida (>500 milhões UFC / dose), Histophilus somni (Haemophilus somnus) (>100 milhões UFC / dose) 
com Adjuvante Pilatus GHA500® (Hidróxido de Alumínio de Alta Adsorção Proteica), Solução Fisiológica Tamponada qsp 5 mL. Indicações: é indicada 
na prevenção dos problemas respiratórios entericos, reprodutivos e nervosos dos bovinos, causada pela ação individual ou combinada do vírus da IBR, 
DVB, PI-3, Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni (Haemophilus somnus). Dosagem: Aplicar 5 mL por via subcutânea. 
Cronograma vacinal para orientação: Bovinos pré cobertura (vacas, novilhas e touros): primeira dose 60 dias antes da cobertura. Segunda dose: 30 
dias antes da cobertura. Vacas em Pré-Parto: Primeira Dose: aproximadamente ao sexto mês de prenhez. Segunda Dose: aproximadamente ao sétimo 
mês de prenhez. Bezerros ao pé: primeira dose ao terceiro mês de idade. Segunda dose ao quarto mês de idade. Bezerros em desmame precoce: 
primeira dose aos 30 dias. Segunda dose 15 dias antes do desmame. Ingresso ao estabelecimento ou con�namento de animais sem antecedentes de 
vacinação, primeira dose no ingresso e segunda dose 15 dias depois. Revacinar anualmente os animais. O esquema sugerido deve adaptar-se à 
recomendação do médico veterinário, seguindo as necessidades de cada região ou estabelecimento. Precauções e Advertências: Manter fora do 
alcance das crianças e animais domésticos. EVITAR A AUTO-INOCULAÇÃO. A auto-inoculação poderá provocar reação in�amatória local, sem perigo à 
saúde. No caso de contato acidental com o produto, entre em contato imediatamente com um médico. Não vacinar animais enfermos, subnutridos, 
parasitados ou sob condições de estresse. Agitar bem o frasco antes de usar. Desinfetar o local da aplicação e usar seringas e agulhas estéreis. A vacina 
pode gerar uma reação no local da aplicação que desaparece progressivamente. Em caso de reação ana�lática, administrar epinefrina 1‰ ou equivalente. 
Veri�car o prazo de validade do produto. Uso concomitante com substâncias 
antibióticas e/ou antiin�amatórias poderá interferir no desenvolvimento e 
manutenção da resposta imune após a vacinação. Conservação: Conservar entre 
2ºC a 8ºC, devendo ser protegido da luz solar, calor e congelamento. Uma vez 
aberta, a vacina deverá ser utilizada dentro de 24 horas.

Proprietário e fabricante: Tecnovax S.A - Luis Viale 2835 (C1416DNU) Cidade de Buenos Aires, 
Argentina.     SENASA: Cert. Nº 05-092. Estab. Hab. Nº 8520.
Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor: Tecnovax do Brasil Importação e 
Comercio de Produtos Veterinários Ltda. Rua Edgar Marchiori, 255 Distrito industrial, Vinhedo-SP 
CEP:13280-006. Responsável Técnico: Dra Bibiana Carneiro CRMV-SP: 9782. Licenciado no 
Ministério da Agricultura sob o nº 9371 em 30/01/08. Vencimento:.24 meses após a data de 
fabricação.

Vacina inativada contra a Síndrome Respiratória

PART.:

VENC.:
250mL • 50 DOSESPACON0333-2
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