
INFORMAÇÕES SOBRE O 
TRATAMENTO COM PALLADIA 
PARA TUTORES DE CÃES

Informações de contato do veterinário prescritor:
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Instruções especiais:

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA: Durante os estudos clínicos, os eventos adversos mais comumente associados a Palladia 
incluíram: diarreia, anorexia (incluindo perda de apetite), letargia, neutropenia, vômito, claudicação, perda de peso, transtornos músculo-
esqueléticos e sangue nas fezes/sangramento GI/diarreia hemorrágica. Palladia pode causar disfunção vascular, o que pode levar a edema e 
tromboembolismo, incluindo tromboembolismo pulmonar. Complicações graves e às vezes fatais, incluindo perfuração gastrintestinal, ocorreram 
raramente em cães tratados com Palladia. Se houver suspeita de ulceração gastrintestinal, interrompa a administração do produto e trate 
adequadamente. Crianças não devem ter contato com Palladia. Além disso, todas as pessoas, incluindo crianças e gestantes, devem evitar contato 
direto com comprimidos violados ou parcialmente dissolvidos ou com resíduos biológicos de cães tratados com Palladia. Para informar uma 
possível reação adversa, ligue para a Zoetis através do número 0800 011 1919. Leia a Bula Completa do Produto.

Todas as marcas registradas são de propriedade de Zoetis Services LLC ou de suas afiliadas ou licenciadas, a menos que observado em contrário. ©2017 Zoetis Services LLC. Todos os direitos reservados. PAL-00082

TRATAMENTO COM PALLADIA PARA SEU CÃO

O que você deve saber sobre Palladia?
   Palladia é um medicamento usado no tratamento de mastocitoma, uma forma 
de câncer comum em cães. Palladia age eliminando as células tumorais e cortando 
o suprimento de sangue para o tumor.

   O tratamento com Palladia faz com que o tumor desapareça, encolha ou pare de crescer 
em alguns cães.

   Por favor, leia o Folheto de Informações para Clientes anexo. Ele explica os efeitos 
colaterais associados a PALLADIA e como administrar Palladia com segurança a seu cão.

Você deve trazer seu cão para uma consulta de retorno:

Quando:

Com:

Onde:

Durante a consulta, os seguintes exames de laboratório serão feitos:

     Hemograma completo

     Perfil bioquímico sérico

     Exame de urina

Exame de fezes

Outros


