
Uso Veterinário

Ketojet Gel
Cetoprofeno

Fórmula:
Cada 100 g contém:
Cetoprofeno ................................................................................. 13,2 g
Excipiente....q.s.p ....................................................................... 100,0 g

Informação Técnica:
O cetoprofeno é um antiinflamatório não esteroidal (AINE), pertencente 
ao grupo do ácido propiônico, que apresenta elevada potência 
antiinflamatória e grande segurança. Sabe-se que a potência analgésica 
do cetoprofeno é 50 a 100 vezes maior do que a da fenilbutazona.
Ao contrário da maior parte dos AINEs, o cetoprofeno é um fármaco 
de ação dupla, uma vez que inibe tanto a cicloxigenase quanto a 
lipoxigenase, enzimas que degradam o ácido araquidônico liberado no 
ponto de agressão do organismo, dando origem aos mediadores químicos 
que desencadeiam o processo inflamatório, o edema e a dor. Essa ação 
tem como conseqüência o bloqueio da fase vascular e celular da resposta 
inflamatória. O cetoprofeno tem ainda ação antagônica à bradicinina, o 
que aumenta significativamente o seu efeito analgésico.

Indicações: 
Ketojet Gel é indicado para a redução da inflamação e alívio da dor, 
especialmente nos casos de doenças do sistema músculo-esquelético e 
ósteo-articular. O produto também é recomendado para o tratamento 
sintomático dos estados febris e para obtenção de analgesia antes, durante 
ou após as intervenções cirúrgicas dos eqüinos.

Posologia e Modo de usar:
O produto deve ser administrado diretamente da embalagem, inserindo-
se a cânula na boca do animal e depositando o volume requerido em 
cima da língua. Recomenda-se a administração do produto antes da 
alimentação. A seringa deverá ser ajustada para a dose calculada, 
regulando-se o anel do êmbolo. Cada anel equivale a 100 kg de peso 
do animal, em um total de 600 kg. Certifique-se de que o animal ingeriu 
toda a dose administrada.
O peso corporal e a dose deverão ser rigorosamente estabelecidos para 
evitar sobredosagens.

Tabela de dosificação:
A dose recomendada do cetoprofeno é de 2,2 mg/kg de peso, por via oral, 
a cada 24 horas, durante 3 a 5 dias ou à critério do Médico Veterinário.
Para facilitar a administração, a seringa possui um dispositivo de ajuste 
no êmbolo com escala calibrada, na qual cada anel representa 100 kg de 
peso do animal até um total de 600 kg.* 

Peso Quantidade do Produto
100 kg 1,66 g (êmbolo até o 1º anel)
200 kg    )lena º2 o éta olobmê( g 33,3
300 kg 5 g (êmbolo até o 3º anel)
400 kg 6,66 g (êmbolo até o 4º anel)
500 kg 8,33 g (êmbolo até o 5º anel)
600 kg 10 g (êmbolo até o 6º anel)

*Outras dosagens poderão ser ajustadas na escala intermediária entre os anéis.
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Precauções:
Não administrar o produto junto com a alimentação, sob o risco de 
diminuição da absorção.
Os animais de corrida e competição devem ser tratados com critério, de 
modo a garantir o cumprimento dos regulamentos locais das provas. 
Se ocorrerem efeitos adversos (como gastrite, diarréia, urticária e sonolência), 
o tratamento deverá ser imediatamente interrompido e o Médico Veterinário 
deverá ser consultado. Estes sintomas são geralmente reversíveis.

Contra-indicações:
O produto não é recomendado para animais desidratados, hipovolêmicos, 
hipotensos e com doenças cardíacas, hepáticas ou renais.
O medicamento não é recomendado para eqüinos com doenças prévias 
do trato gastrintestinal.
A segurança para a utilização em potros com menos de 15 dias de idade 
ainda não foi bem estabelecida.
O uso é contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida 
ao cetoprofeno ou a outros antiinflamatórios não esteroidais.

Interações medicamentosas:
O produto não deve ser administrado juntamente com outros 
antiinflamatórios não esteroidais ou corticóides, com possibilidade de 
potencialização dos efeitos colaterais.
O produto não é recomendado para animais que estejam recebendo 
diuréticos, anticoagulantes ou drogas potencialmente nefrotóxicas.

Apresentação:
Seringa plástica descartável, com êmbolo graduado, contendo 10 g.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO 
MÉDICO VETERINÁRIO.

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