Prevegest 5mg
ANTICONCEPCIONAL PARA GATAS E CADELAS DE PEQUENO PORTE
Uso Veterinário
FÓRMULA
Cada comprimido de 200 mg contém:

Prevegest 5 mg
Acetato de Megestrol

5 mg

Excipientes q.s.p.

200 mg

DESCRIÇÃO
Produto de formulação terapêutica à base de Acetato de Megestrol, segunda geração, aprovado pelo FDA (Food and
Drug Administration). Molécula antiestrogênica, antiovulatória, rapidamente eliminada, sem acúmulo no organismo.
INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS
Prevegest 5 mg permite retardar ou bloquear o cio de cadelas e gatas; diminuir ou suprimir a hemorragia vulvar, diminuir
ou suprimir a atração dos machos, evitando a concepção.
Retardo do cio por um tempo limitado como em: férias, viagens tranquilas e exposições.
Após o fim do tratamento, o retorno ao cio não é preciso (média de 2 a 3 meses, muito raramente 6 meses em cadelas).
Bloqueio do cio: o cio seguinte retorna (4 a 5 meses em média). Recomenda-se a cada 2 bloqueios consecutivos,
permitir um cio.
INDICAÇÕES COMPLEMENTARES
Pseudociese: 0,5 mg/kg uma vez ao dia durante 8 dias seguidos (1 comp./10 kg).
Auxiliar no tratamento de granuloma eosinofílico em felinos: 0,5 mg/kg uma vez ao dia, durante 2 semanas e depois 2
vezes por semana enquanto o problema persistir.
VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR
Administrar o comprimido por via oral.
POSOLOGIA
GATAS
Bloqueio do cio:
Iniciar o tratamento com o Prevegest 5 mg no primeiro dia de cio (assim que os primeiros sinais de cio apareçam).
Administrar 1 comprimido de Prevegest 5 mg ao dia, durante 8 dias.
Retardo do cio:
Começar a administração em período de repouso sexual.
Administrar 1/2 comprimido de 5 mg a cada 2 dias, durante no máximo 10 semanas.

TABELA DE DOSAGEM PARA GATAS
Dose Diária
Tamanho

Gatas

Bloquear o cio – 8 dias
(iniciar no primeiro dia do cio)
1 cp./dia

Retardar o cio
(máximo 10 semanas)
1/2 cp. a cada 2 dias

CADELAS
Bloqueio do cio:
Iniciar o tratamento com o Prevegest 5 mg no primeiro dia de cio (assim que observado corrimento vaginal sanguinolento). Administrar a dose de 1,5 mg/kg de peso durante os 3 primeiros dias de cio e em seguida metade da dose nos
próximos 6 dias, totalizando um tratamento de 9 dias consecutivos.
Retardo do cio:
Iniciar o tratamento a partir de 4 meses após o último cio do animal. Administrar 0,5 mg/kg de peso ao dia, durante 30
dias. A administração pode ser prolongada por um período máximo de 60 dias.

TABELA DE DOSAGEM PARA CADELAS
Dose Diária
Bloquear o cio

Peso
Durante os 3
primeiros dias

Retardar o cio
6 dias seguintes
de cio

Durante 30 dias
(Máximo 60 dias)

até 3 kg

1 cp./dia

1/2 cp./dia

1/4 cp./dia

acima de 3 kg até 6 kg

2 cp./dia

1 cp./dia

1/2 cp./dia

acima de 6 kg até 10 kg

3 cp./dia

1 e 1/2 cp./dia

1 cp./dia

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO
Não administrar em caso de doença dos órgãos genitais como infecções uterinas e tumores mamários, diabetes, insuficiência hepática ou quaisquer outras condições debilitantes.
A administração durante a gestação deve ser realizada apenas sob a supervisão de um médico veterinário. O produto
pode ocasionar má formação quando administrado no início da gestação; e problemas no parto, quando administrado
na segunda metade da gestação.
Evitar o uso em animais idosos.
Evitar a administração por períodos prolongados, recomenda-se não utilizar por mais de dois ciclos consecutivos.
Prevegest 5 mg é desaconselhado, como todos os progestágenos, para as fêmeas antes da puberdade. Recomenda-se
administrar o produto a partir do 2º cio.
REAÇÕES ADVERSAS
Pode ocorrer um pequeno aumento de volume (hiperplasia) das mamas, mudança de comportamento e torpor.
Estes sinais desaparecem rapidamente com a suspensão do tratamento.
Eventualmente pode ocorrer produção de leite após o término do tratamento.
A utilização do produto pode predispor à infecção uterina.
Em gatas, pode ocorrer aumento de peso.
IMPORTANTE
Este medicamento, como qualquer outro progestágeno, não confere 100% de eficácia, pois, alguns animais podem não
responder satisfatoriamente ao tratamento.
Este medicamento, quando administrado corretamente, diminui significativamente a possibilidade de gestação.
No tratamento para bloqueio de cio, se a administração for tardia, a gestação poderá ocorrer.
Nas cadelas, caso o bloqueio do cio não ocorra após os três primeiros dias de administração, prolongar o tratamento
inicial (dos primeiros 3 dias) por mais 5 dias. Se ao fim de 8 dias não houver progresso, consultar o médico veterinário.
APRESENTAÇÃO
Cartucho contendo 1 strip com 12 comprimidos.
PRAZO DE VALIDADE
O produto tem prazo de validade de 2 (dois) anos, após a data de fabricação.
CONSERVAÇÃO
Conservar o produto em local seco, fresco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico veterinário.
Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 2508/86 em 14/05/1986.
RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO VETERINÁRIO
Dr. Danillo Silva Marcon
CRMV – SP 36.982
PROPRIETÁRIO
Laboratório Bio-Vet Ltda.
R. Cel. José Nunes dos Santos, 639
06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP
CNPJ 60.411.527/0001-30
INDÚSTRIA BRASILEIRA

FABRICANTE
Uzinas Chimicas Brasileiras S/A.
Praça Dr Joaquim Batista, 150
14870-090 - Jaboticabal - SP
CNPJ 50.380.674/0001-37
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Acesse a bula e outras informações
sobre este medicamento usando
o código ao lado.
Obrigado por nos deixar cuidar
da saúde do seu pet!

faleconosco@biovet.com.br
WhatSac:
(11) 9 9545-5595

www.biovet.com.br

874-me

