
Ketoprocen 100 mg/ml 
Soluție injectabiă pentru bovine, 
ecvine și suine 

IMPORTATOR: VETERIN DISTRIBUTION SRL 

.190.455 

email: office@veterindistributi.on.ro 

•Durere
•Febră
•Inflamație
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Soluție injectabilă

COMPOZIȚIE:
Substanța activă: Ketoprofen ...... 100 mg/ml
Excipient: Al cool benzilic ..... 10 mg/ml 

SPECII ȚINTĂ: Ecvine,
bovine și suine

INDICAȚII:
Ecvine: 

•Durere 
Febră

•lnflamație

Tratamentul starilor inflamatorii ale sistemului osteoarticular 9i musculoscheletic asociate cu durere acută și 
inflamație: șchiopătură de origine traumatica, artrita, artroză, leziuni articulare (entorse, sinovite), fracturi, 
tendinite, peritendinite,laminite, miozite, afecțiuni ale copitelor (boala naviculara). Ketoprofenul este indicat 
și pentru inflamațiile post-chirurgicale, tratamentul simptomatic al colicilor și al febrei.

Bovine: 

Tratamentul bolilor asociate cu inflamație, durere sau febră: procese inflamatorii asociate bolilor respiratorii, 
mastite, dureri osteoarticulare și musculoscheletice, cum ar fi schiopătatul, artrite, leziuni, colici.

Suine: 

Tratamentul bolilor asociate cu inflamație, durere sau febră: tratamentul sindromului Mastita-Metrita
Agalaxie, infecția tractului respirator, tratamentul simptomatic al febrei. Pentru ameliorarea pe termen scurt 
a durerii post-operatorii asociată cu intervenții chirurgicale minore ale țesuturilor moi, cum ar fi castrarea la 
purcei. Ketoprofenul poate fi combinat cu tratamentul antimicrobian adecvat. 

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:
Ecvine: 2.2 mg ketoprofen/kg g.c./zi, administrare IV, o dată pe zi timp de 3-5 zile consecutive, echivalentul 
a 1 ml per 45 kg g.c. Pentru tratamentul colicilor, o singură administrare este suficientă. A doua administrare 
a ketoprofenului necesită o reevaluare a stării de sănătate a animalului.

Bovine: 3 mg ketoprofen/ kg g.c./zi administrare IV sau IM profund o dată pe zi, timp de 3 zile consecutive, 
echivalentul a 3 ml per 100 kg g.c. 

Suine: 3 mg ketoprofen/kg g.c. în doză unică, administrare IM , echivalentul a 3 ml per 100 kg g.c (0.03 ml/
kg). Pentru reducerea durerii post-operatorii, produsuI trebuie administrat cu 10-30 minute înainte de 
intervenția chirurgicală. Se va utiliza un dispozitiv de dozare adecvat (seringă cu dozaj redus) și se va 
determina greutatea corporala exactă a animalului.

TIMP DEAȘTEPTARE:
Cabaline: Carne: 4 zile, Lapte: zero ore 
Bovine: Carne: 4 zile, Lapte: zero ore 
Suine: Carne: 4 zile. 

DIMENSIUNEAAMBALAJULUI: 
Flacoane x 100 ml, x 250 ml. 

Datele din aceasta broșura sunt informative. Pentru mai multe informatii, vă rugăm consultați prospectul 
produsului. 
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