
GUNADIUL
Benzoato de
uso VETERINARIO

- Em doses normais, isento de toxicidade.
- Doses maiores e prolongadas em vacas, podem produzir longos periodos de cio, genital, e

com prolapso da vagina.
- Em vacas pode produzir

Frasco-ampola com 10, 20, 50 cu 100 mL.GONADIOL é uma oleosa com de 1 mg de benzoato de Os
hormonios esteroides produzidos pelo foliculo ovariano que, entre outras farmacologicas, exercem um

de “feed-back“ sobre o (negativo ou positivo, dependendo da fase do ciclo estral), provocando ou
suprimindo a de GnRH, pela das e FSH).

PRODUTO IMPORTADD

de
02 (dois) anos a data da

Cada 100 mL
Benzoato de
Alcool Benzilico. ..
Oleo de girassol (q.s.

— OBEDEGER SEGUINTES DE CARENCIA:
BOVINDS
ABATE: 0 ABATE DOS ANIMAIS TRATADDS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 60 DIAS A
LEITE: ESTE PRODUTO NAO DEVE SER APLICADO EM FEMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA 0 CONSUMO HUMANO.

0 produto é em e modernos de de cios e de em bovinos
assumindo duas na da dos foliculos no estimulo da
dependendo da fase do ciclo. A D0 PRODUTO EM DIFERENTES DAS INDIGADAS NESTA BULA PDDE CAUSAR A

DE ACIMA DOS LIMITES TORNANDO D ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL
0

Indicado na e de cios com e de ou progesterona. No - - - - -

de cio silencioso e em bovinos. Conservar em local seco e fresco, ao da qu solar fora do alcance de e animals

“Venda sob e sob doDosagem e via de
0 produto é aplicado antes da do e/ou depois, de acordo com o protocolo utilizado. En
termos gerais as doses Técnico:

B. Ferreira
GRMV-SP n° 1 .695

do
Anestro 0 1 . . A A , A .. . Licenmado no de sob n“ 8.821/04 em 11/03/2004CIO 2 0

de cio 2 1 e
Bioquimica &

0 intervalo entre doses depende do protocolo a critério do médico veterinario, em termos gerais, Luis de Sarro 501 — (B1838DOK)
esquemas que utilizam progestagenos, o doses é de 5 a 9 dias, quando o protocolo inclui duas Luis Guillon — Buenos Aires —

doses de benzoato de estradiol.

apl icar excl por via intram uscu lar. t,S
Quando da de os de ser um exame do SAC: 0800 011 19 19
aparelho da da droga. apresenta 0 componamento de cio pode
ser observado apos a No caso de com progesterona, isto é incomum, no caso de Exclusivo no Brasil, e
apos a retirada da progesterona é de

R. Luis Fernando 1701
CEP 13064-798 — Campinas — SP

para consumo animal. CNPJ nn 43.588045/0001-31

I
Gonadiol Injetével / 10, 20, 50 ou100 mL

Anterior:

barras Beneciador:
N/A

Largura:120 mm
AItura: 190 mm

Utilizado: Preto
CS4
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