Azicox-2 (200 mg)
®

Uso Veterinário
Antibiótico e anti-inflamatório à base de Azitromicina e Meloxicam
Fórmula:
Cada comprimido contém:
Azitromicina ......................... 200,0 mg
Meloxicam ................................ 2,0 mg
Excipiente q.s.p. ................... 400,0 mg
Indicações:
Azicox-2® (200 mg) é um produto que
associa um antibiótico bactericida do
grupo dos macrolídeos - a Azitromicina
- e um anti-inflamatório não esteroide
com atividade inibidora seletiva da
cicloxigenase-2 (COX-2) - o Meloxicam.
A Azitromicina é um antibiótico
moderno que apresenta, além de um
amplo espectro de ação, características
farmacocinéticas que permitem altas
concentrações intracelulares e
prolongada permanência nos tecidos,
proporcionando, assim, resultados
terapêuticos com um período mais
curto de tratamento.
O Meloxicam bloqueia seletivamente a
COX-2, proporcionando atividade
anti-inflamatória, analgésica e
antiexsudativa com mínimos efeitos
gastrolesivos ou ulcerogênicos. Além
destes efeitos, o Meloxicam inibe ainda
a infiltração de leucócitos no tecido
inflamado e previne a destruição óssea

e cartilaginosa que ocorre nos
processos degenerativos ósseos e
cartilaginosos.
Azicox-2® (200 mg) proporciona
antibioticoterapia de amplo espectro,
combatendo a causa das infecções,
enquanto trata a inflamação e seus
efeitos.
Azicox-2® (200 mg) é indicado no
tratamento de afecções respiratórias
(causadas por Bordetella spp, Chlamydia
spp, Haemophilus spp, Pasteurella spp,
Shigella spp, Streptococcus spp,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus),
pele e anexos (causadas por
Corynebacterium spp, Staphylococcus
aureus, Staphylococcus intermedius,
Escherichia coli, Streptococcus spp,
Pausterella multocida), urogenitais
(Streptococcus spp, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus), digestivas
(diarreias causadas por Escherichia coli),
orais (gengivites e periodontites) e
artrite séptica, osteomielite e
discoespondilite (Escherichia coli). No
pós-operatório de artroplastias,
cirurgias ósseas, cirurgias ortodônticas,
tratamentos ou profilaxias da doença
periodontal e traumatismos em geral.

Modo de uso e dosagens:
Administrar o comprimido de Azicox-2® (200 mg) na dosagem demonstrada na
tabela abaixo, uma vez ao dia.

Azicox-2® (200 mg)

1° DIA DE TRATAMENTO
2 comprimidos para cada 20 kg de peso corporal*
2° DIA DE TRATAMENTO EM DIANTE
1 comprimido para cada 20 kg de peso corporal**

*Dose equivalente a 20 mg/kg de peso corporal de Azitromicina e 0,2 mg/kg de peso
corporal de Meloxicam.
**Dose equivalente a 10 mg/kg de peso corporal de Azitromicina e 0,1 mg/kg de
peso corporal de Meloxicam.

Duração do tratamento:
Para a maioria das afecções é
recomendável três a cinco dias
consecutivos de tratamento, podendo
este período ser ajustado de acordo com
o quadro clínico e orientação do
médico-veterinário.
As piodermites profundas podem
necessitar de um período maior de
terapia.
Independente do quadro clínico o
tratamento deverá ser realizado até 48
horas após o desaparecimento da
sintomatologia clínica.
Precauções:
Obedecer às dosagens e vias de
administração indicadas para o uso do
produto. Somente o médico-veterinário
está apto a fazer alterações nas
dosagens recomendadas para o uso do
produto.
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.
Descontinuar o tratamento na
ocorrência de vômitos, diarreias ou
perda do apetite.
Interações medicamentosas e
contraindicações:
Não administrar juntamente com outros
anti-inflamatórios esteroides ou não
esteroides, ou após o tratamento com
estas drogas.
Não administrar juntamente com
antibióticos do grupo dos
aminoglicosídeos.
Não administrar juntamente com
agentes anticoagulantes como a
warfarina ou a aspirina.
Não administrar com antiácidos.
A Azitromicina pode aumentar os níveis
de carbamazepina, ciclosporina e

digoxina por interferir no metabolismo
destas substâncias.
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.
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 administração
sob orientação do médico-veterinário.
Responsável Técnica:
Sandra Barioni Toma
CRMV/SP 14.817
Licenciado no Ministério da Agricultura
sob nº 9.377/2008 em 07/03/08.
Apresentação:
Cartuchos com 6 e 3 comprimidos.

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
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Intervalo entre doses:
Azicox-2® (200 mg) deve ser
administrado uma vez ao dia.

