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B12
Uso Veterinário
Butafosfana
Cianocobalamina
(Vitamina B12)
para bovinos, equinos,
ovinos, caprinos, suínos,
caninos, felinos e aves

injetável

Solução injetável a 10% de um
composto de fósforo orgânico
com vitamina B12, para estímulo do metabolismo.
Composição:
Ácido 1-(n-butilamino)-1-metiletil-fosfônico (butafosfana) ............................................................... 10 g
Cianocobalamina (Vitamina B12) ............... 5000 μg
Veículo q.s.p. ............................................. 100 mL
100 mL da solução contém 1,73 g de fósforo.

Indicações: Perturbações do metabolismo provocadas por alimentação deficiente, condições afisiológicas ou doenças. • Perturbações do desenvolvimento
e da alimentação dos animais novos por afecções
próprias da criação. • Metafilaxia da esterilidade e
de afecções puerperais, coadjuvante ao tratamento da
esterilidade. • Tetania e paresia, como complemento
da cálcio e magnesioterapia. • Como tônico, nos
casos de esforço excessivo e esgotamento, para
aumentar a força muscular nos animais saudáveis.
Modo de usar: Catosal B12 pode ser administrado

8 mm

O composto fosfórico, tal como o utilizado no Catosal,
estimula os processos de assimilação no organismo
e exerce, assim, uma atividade anabólica. Por seu

lado, a vitamina B12 intervém em diversas reações
metabólicas. Ambas as substâncias estimulam o
metabolismo no seu conjunto, mas de maneira
especial o metabolismo energético.
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por via intravenosa, intramuscular
ou subcutânea.
Dosagens: Nos casos de doenças agudas, administram-se para
eqüinos e bovinos adultos ......... 5,0 mL - 25,0 mL
potros, bezerros ......................... 5,0 mL - 12,0 mL
ovinos, caprinos ........................ 2,5 mL - 5,0 mL
cordeiros .................................. 1,5 mL - 2,5 mL
suínos ....................................... 2,5 mL - 10,0 mL
leitões ....................................... 1,0 mL - 2,5 mL
cães, gatos e animais de pele......0,5 mL - 5,0 mL
aves domésticas ........................ 1,0 mL

Apresentação: Frascos contendo 10 mL e 100 mL.

Em caso de necessidade, repetir diariamente a
injeção.

Proprietário e fabricante: Bayer S.A.
Rua Domingos Jorge, 1100 - São Paulo - SP
CNPJ 18.459.628/0001-15

Nos casos de doenças crônicas, administra-se várias
vezes, em intervalos de 3 a 5 dias, metade das doses
acima indicadas.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz
solar direta e fora do alcance de crianças e animais
domésticos.
Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do
Médico Veterinário
Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento sob o nº 1211, em 11/09/1980.
Fabricado segundo fórmula original da Bayer da
Alemanha.

Responsável Técnica:
Janaína F. S. Carlstron CRMV-SP 21.555
Indústria Brasileira

8 mm

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR
A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM
ANIMAL IMPRÓPRIO PARA CONSUMO.

86521024

ATENÇÃO: PARA BOVINOS, CAPRINOS, OVINOS, SUÍNOS, AVES E EQUINOS NÃO HÁ PERÍODO DE
CARÊNCIA PARA O PRODUTO.
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