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Selante intramamário para vaca seca
USO VETERINÁRIO

Composição: Subnitrato de bismuto, parafina líquida, di-tri 
estearato de alumínio e silica coloidal anidra.

Indicação: Teat Seal® é recomendado como parte do manejo 
de secagem da vaca, agindo como barreira mecânica no 
canal do teto e sua composição inerte confere uma barreira 
similar à de queratina produzida naturalmente no canal 
do teto.
Teat Seal® pode ser administrado associado a antimicrobianos 
destinados à terapia da vaca seca.

Dosagem e Administração:

Dosagem: Administrar o conteúdo de uma seringa em cada 
quarto do úbere, imediatamente após a última ordenha da 
lactação (no período da secagem).

Administração: Na secagem o úbere deve ser rigorosamente 
limpo, desinfetado e deve-se deixar secar antes da infusão; 
isso é essencial, pois o Teat Seal® não possui atividade 
antimicrobiana. Deve-se, também, tomar cuidado para evitar 
contaminação do bico da seringa. Introduza o bico no teto e 
aplique com pressão suave e contínua até que a pasta seja 
inoculada. Não massageie o teto, nem o úbere após a infusão 
do produto. 
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Medidas Simples para evitar a introdução de infecções 
durante a administração.

1 A.  Não colocar seringas individuais em água 
quente/morna, durante o tempo frio.

B.  Secar as vacas abruptamente e não
gradualmente.

C.  Limpar completamente as pontas dos
tetos.

D.  Administrar o Teat Seal® nos tetos na
ordem oposta à limpeza: isto é, primeiro
os dois tetos mais próximos e depois os
dois mais afastados.

E.  Após a administração do Teat Seal®,
mergulhar os tetos numa solução
desinfetante e deixar as vacas em pé no
curral, pelo menos por 30 minutos para
permitir que o canal da teta se feche.

F.  Inspecionar regularmente as vacas
verificando sinais de mastite durante a
primeira semana após a secagem.

Contra-indicações e precauções: Não utilizar em vacas 
com suspeita ou com infecção intramamária confirmada na 
secagem.
Não usar em vacas lactantes.

Informação adicional:
Na parição, o selo pode ser tirado do teto com a mão ou pode 
ser ingerido pelo bezerro. A ingestão do Teat Seal® pelo bezerro 
é segura e não produz efeitos adversos.

Em condições frias o produto pode ser aquecido a temperatura 
de um ambiente quente, para auxiliar na seringabilidade.
Tubos individuais não devem ser colocados em água aquecida.
Descartar a seringa e todo o conteúdo não utilizado após o uso.
Este produto não possui período de carência para a carne e 
o leite das vacas tratadas.
Mantenha fora do alcance de crianças e de animais domésticos.
Conservação: Conservar o produto em sua embalagem
original, fechada, em temperatura ambiente (15°C a 30°C)
e ao abrigo da luz solar direta.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB 
ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO
Cadastro sob nº 241-2015/SP
Responsável Técnico: Dr. Renato A. Beneduzzi Ferreira - 
CRMV-SP n° 1.695.
Apresentação: Seringas plásticas descartáveis contendo 4 g, 
em caixas com 24 ou 120 seringas.
Validade do produto: 24 meses após a data de fabricação. 
Proprietário: Zoetis Inc.

Embalado por (apenas apresentação de 24 seringas)
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