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Chemitril® Comprimidos 50 mg 
é indicado para cães e gatos no 
tratamento de infecções causadas 
por bactérias Gram-positivas e 
Gram-negativas, Espiroquetas
e Mycoplasmas sensíveis ao 
Enrofloxacino, tais como:

• Infecções respiratórias:
pneumonias e broncopneumonias 
causadas por Bordetella 
bronchiseptica, Escherichia coli, 
Klebsiella sp, Mycoplasma sp, 
Pasteurella sp, Pseudomonas sp, 
Staphylococcus aureus, 
Streptococcus sp.

 • Infecções gastrintestinais:
diarreias, gastrites, enterites 
causadas por Campylobacter sp, 
Escherichia coli, Salmonella sp, 
Treponema sp.

• Infecções dérmicas: 
piodermites causadas por 
Escherichia coli, Proteus mirabilis, 
Pseudomonas sp, Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus 
epidermitis.

• Infecções urogenitais: cistite, 
nefrite, pielonefrite, piometra 
causadas por Brucella sp, 
Enterobacter sp, Escherichia coli, 
Klebsiella sp, Mycoplasma sp, 
Proteus sp, Pseudomonas sp, 
Staphylococcus sp, 
Streptococcus sp.

• Infecções do ouvido: otites 
causadas por Proteus sp, 
Pseudomonas sp, Staphylococcus 
sp, Streptococcus sp.

Profilaxia das infecções pós-• 
-operatórias, principalmente nas 
castrações, laparotomias e lesões 
acidentais.

Antibiótico de amplo espectro

Uso Veterinário

INDICAÇÕES:

Fórmula - Cada comprimido contém:
Enrofloxacino (ácido 1-ciclopropil-7-[4-etil-1-piperozinil]-6-
fluoro-1,4-diidro-4-oxo-3-quinolino-carboxílico).............50 mg
Excipiente q.s.p. ..........................................................120 mg

APRESENTAÇÃO:
 Cartucho contendo 1 blister com 10 unidades

 de Chemitril® Comprimidos 50 mg. 
 Conservar à temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), ao abrigo 

da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.
“VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO”

A administração deverá ser feita sob orientação do Médico Veterinário. 
Licenciado no M. A. sob o nº 7.689 em 26/03/01.

VENCIMENTO: 2 (dois) anos após a data da fabricação.
Seu animal de estimação deve ser consultado

 periodicamente pelo Médico Veterinário.
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Proprietário: CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 2274-7022 - Fax (11) 2274-9659
CNPJ: 01.299.649/0001-18 - Indústria Brasileira
®Marca Registrada - www.chemitec.com.br
Resp. Técnico: Adriana Cristina P. Cini - CRMV/SP 8413
Fabricante: Vansil Ind. Com. Repres. Ltda.
R. João Augusto Cirelli, 640 - Descalvado/SP
CNPJ: 50.472.547/0001-68

• Não administrar em animais durante a fase de crescimento rápido, 
ou seja, dos 2 aos 8 meses de idade para as raças pequenas

e médias e até os 18 meses para as raças grandes.
• Não administrar em gatos com menos de 2 meses de idade.

• Não administrar o produto em conjunto com complexos
vitamínicos ou soluções contendo ferro, zinco, manganês

e cálcio, pois reduzem a absorção do Enrofloxacino.

PRECAUÇÕES:

POSOLOGIA E MODO DE USAR:
Chemitril® Comprimidos 50 mgAdministrar  

por via oral, acompanhado ou não de alimentos.

DOSAGEM:
A dose recomendada é de 5 mg de Enrofloxacino por kilo 

de peso corporal, uma vez ao dia, durante 5 dias consecutivos.


