
Flucortan®

Solução Injetável

USO VETERINÁRIO

Fórmula:
Cada mL contém:
Flumetasona ............................................ 0,5 mg
Veículo q.s.p ............................................ 1,0 mL

Flucortan® é uma solução injetável de Flumetasona 0,5 mg/ mL para aplicação por qualquer via parenteral, indicada para todos os casos 
em que se recomende uma adrenocorticoterapia, tais como:
• Terapia de suporte (associado a antibacteriano) nas infecções bacterianas, nas inflamações, incluindo condições músculo-esqueléticas, 
nos estados alérgicos;
• Nas cetoses.

Por que Flucortan® (Flumetasona)?
O uso de um corticosteróide (ex.: Flumetasona) em combinação com terapia antibacteriana produz resultados mais rápidos no combate 
às infecções bacterianas. Usado inicialmente nos Estados Unidos e França, tal combinação é largamente usada em todo o mundo. O 
sucesso dessa terapia deve-se:
• A inflamação é um dos meios naturais de defesa do organismo animal contra a infecção. É uma ação de defesa que tenta isolar ou 
encapsular o foco do resto do corpo. Entretanto, este processo bloqueia a penetração dos antibióticos na área de infecção.
• A Flumetasona reduz a inflamação, permitindo que os antibióticos atinjam com mais rapidez e eficácia a área de infecção.

Indicações:
Flucortan® solução injetável é indicado como tratamento básico ou coadjuvante (associado a terapia específica) em todos os casos que 
o organismo é submetido a uma forte solicitação, nos processos inflamatórios e nas infecções bacterianas, tais como:
a) Infecções:
Como terapia de suporte nas pneumonias, metrites, mastites, septicemia hemorrágica, complicações puerperais, peritonites, garrotilho, 
infecções reumáticas, pododermatites e doenças bacterianas em geral, desde que haja terapia antibacteriana concomitante.
b) Estados inflamatórios:
Inflamações articulares, tendinites, bursites e miosites (onde não subsistem mudanças estruturais permanentes), dermatoses e profilaxia 
de aderências peritoneais.
c) Afecções alérgicas:
Urticária, eczemas alérgicos, enfisema pulmonar agudo dos bovinos, prurido generalizado, dermatoses e dermatites.
d) Toxemias, intoxicações, etc:
Picadas de insetos e intoxicações, como terapia de suporte nos acidentes com animais peçonhentos.
Atenção: Nos casos de infecções ou na suspeita de infecção, Flucortan® deverá ser sempre usado concomitantemente com antibiótico 
ou quimioterápico específico. A Flumetasona, como a cortisona, devido a sua ação antinflamatória, pode mascarar os sintomas usuais 
de uma infecção.

Via de Administração e Posologia:
Flucortan® solução injetável é o único corticosteróide que pode ser administrado por qualquer via parenteral. A via intramuscular é reco-
mendada para o tratamento coadjuvante das infecções bacterianas. O produto deve ser injetado lentamente.

As doses podem ser repetidas a intervalos de 2 a 3 dias.
Se após 5 dias de tratamento o animal não apresentar DOSE 
melhora, o diagnóstico deverá ser reconsiderado. DIÁRIA
Em caso de dúvida, consulte um Médico Veterinário.

Precauções:
1) A terapia contínua com Flucortan®, especialmente em doses elevadas, pode resultar em supressão da função adrenal.
As costumeiras precauções e contra-indicações para os adrenocorticóides aplicam-se a este produto.
2) Os corticosteróides podem, em alguns casos, induzir o primeiro estágio de parto e, se administrados durante o último trimestre da 
prenhez, poderão provocar parto prematuro com todas as complicações decorrentes do mesmo.
Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15oC a 30oC) e protegido da luz solar.
Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Bovinos: 2,5 a 10,0 mL
Equinos: 2,5 a 5,0 mL
Suínos: 0,25 a 5,0 mL
Ovinos e Caprinos: 1,0 a 2,0 mL
Cães: 0,1 a 0,5 mL
Gatos: 0,06 a 0,25 mL


