Maxicam 0,2%

Solução Injetável

Uso Veterinário
Anti-inflamatório não-esteroide para cães.
Ação anti-inflamatória mais potente e duradoura,
sem complicações gástricas.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Meloxicam ......................................... 0,20 g
Excipiente q.s.p. ........................... 100,0 mL
Indicações:
Maxicam 0,2% é um anti-inflamatório
não-esteroide com atividade inibidora
seletiva da cicloxigenase-2 (COX-2), que
confere um duplo benefício terapêutico,
resultando em excelente atividade
anti-inflamatória, analgésica e
antiexsudativa com mínimos efeitos
gastrolesivos ou ulcerogênicos. Além
destes benefícios, o Meloxicam inibe ainda
a infiltração de leucócitos no tecido
inflamado e previne a destruição óssea e
cartilaginosa que ocorre nos processos de
inflamação degenerativa do aparelho

locomotor.
Maxicam 0,2% é indicado em processos
inflamatórios dos cães, tais como:
- Patologias dolorosas ou degenerativas,
agudas ou crônicas, do aparelho
osteomioarticular: osteítes, artrites, artrites
reumatoides, osteoartrites, espondiloses,
espondiloartroses anquilosantes,
displasias coxo-femurais, calcificação de
discos intervertebrais, reparação de
fraturas, traumatismos e pós-operatório
de artroplastias.
- Afecções oculares: uveítes, conjuntivites,
pós-operatórios.
- Desordens de ordem reprodutiva como
retenção de placenta.
- Metrites e mastites.
- Analgesia pré e pós-operatória.

Modo de uso e dosagens:
Dosagem para cães:

Primeiro dia de
tratamento

1,0 mL para cada 10 kg de peso corporal
(0,2 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)

Segundo dia de
tratamento em diante

0,5 mL para cada 10 kg de peso corporal
(0,1 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)

Maxicam 0,2% deve ser administrado uma
vez ao dia ou a cada 24 horas pelas vias
subcutânea, intramuscular ou intravenosa.
Duração do tratamento:
A duração do tratamento deverá ser

estipulada de acordo com a gravidade do
quadro e tipo de afecção a ser tratada.
Recomendam-se até duas aplicações
consecutivas. Nas patologias crônicas dos
cães, podem ser necessários tratamentos
prolongados por um período de até 28

Interações medicamentosas:
Não administrar juntamente com outros
anti-inflamatórios esteroides ou
não-esteroides ou após o uso destas
drogas. Recomenda-se um período de 24
horas de intervalo entre um tratamento e
outro ou de acordo com a
farmacocinética da droga anteriormente
utilizada.
Não administrar juntamente com
antibióticos do grupo dos
aminoglicosídios (Estreptomicina,
Neomicina, Gentamicina e Kanamicina).
Não administrar juntamente com agentes
anticoagulantes como a warfarina e a
aspirina.
Contraindicações e limitações de uso:
Não administrar em animais com
distúrbios cardíacos, hepáticos ou renais
severos.
Não administrar em animais com possível
ulceração gastrintestinal ou que
apresentarem evidência de desordem
hemorrágica ou hipersensibilidade ao
produto.
Evitar a administração em animais
desidratados, hipovolêmicos ou
hipotensos em razão do risco de
toxicidade renal ser potencializado.
A segurança do medicamento não foi
estabelecida em cadelas prenhes.
Precauções:
Obedecer às dosagens e vias de
administração indicadas para o uso do
produto utilizando normas de assepsia
próprias para aplicação parenteral.
O tratamento de animais idosos ou com
menos de 06 semanas de idade deve ser
cuidadosamente acompanhado pelo

médico-veterinário, sendo, em alguns
casos, necessário reduzir a dosagem a ser
administrada.
Reações adversas:
Podem ocorrer reações gerais como perda
de apetite, vômito, diarreia, melena e
apatia. Estas reações são geralmente
transitórias e tendem a desaparecer com
a interrupção ou término do tratamento.
Informações para uso médico:
O Meloxicam é um anti-inflamatório nãoesteroide da família dos oxicans, e não
possui antídoto específico. No caso de
intoxicações, realizar tratamento
sintomático.
Conservar em local seco e fresco, à
temperatura ambiente, ao abrigo da luz
solar, fora do alcance de crianças e
animais domésticos.
Venda sob prescrição e aplicação sob
orientação do médico-veterinário.
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dias ou a critério do médico-veterinário.
Nestes casos, recomenda-se a
continuidade do tratamento com
Maxicam (Comprimidos 0,5 mg) ou
Maxicam (Comprimidos 2 mg).
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