ANTI-INFLAMATÓRIO À BASE DE MELOXICAM

MELOXIWORLD é um produto à base de meloxicam; o meloxicam é um fármaco anti-inﬂamatório não
esteroide (AINEs) pertence ao grupo dos ácidos enólicos. Exibe atividade analgésica, anti-inﬂamatória e
antipirética provavelmente através da inibição da ciclo-oxigenase, fosfolipase A2 e inibição da síntese de
prostaglandinas. É considerado COX-2 preferencial. Em comparação com vários outros AINEs testados, o
meloxicam demonstrou ser o inibidor mais seletivo da ciclo-oxigenase induzível.
Fórmula
Cada comprimido de 125 mg contém:
Meloxicam ............................................... 0,5 mg
Excipiente q.s.p. ................................... 125 mg

Cada comprimido de 500 mg contém:
Meloxicam .............................................. 2,0 mg
Excipiente q.s.p. .................................. 500 mg

Indicações
Anti-inﬂamatório, analgésico e antipirético em cães e gatos. Utilizado no tratamento da dor, inﬂamação
aguda e febre.
Via de administração e instruções de uso
Os comprimidos de MELOXIWORLD devem ser administrados de acordo com o peso vivo, por via oral,
diretamente na boca do animal, cuidadosamente, para evitar sua regurgitação durante o procedimento.
Dosagem, frequência da administração e duração do tratamento
A dose terapêutica para cães é de 0,2 mg de meloxicam/kg de peso vivo, a cada 24 horas, por 3 a 5 dias
consecutivos.
Cães: 0,2 mg de meloxicam/kg de peso vivo, ou seja, 1 comprimido de 0,5 mg para cada 2,5 kg de peso vivo
ou 1 comprimido de 2,0 mg para cada 10 kg de peso vivo.
Gatos: 0,2 mg de meloxicam/kg de peso vivo, ou seja, 1 comprimido de 0,5 mg para cada 2,5 kg de peso vivo.
Os comprimidos poderão ser partidos para facilitar a dosagem.
A dosagem, duração e intervalo do tratamento poderão ser alteradas a critério do Médico Veterinário.
Precauções antes da administração
Ler o rótulo e bula com atenção / Observar o prazo de validade / Seguir as recomendações do Médico
Veterinário / Observar o estado de saúde do animal.
Precauções durante administração
Descontinuar o tratamento em caso de observação de efeitos adversos / Obedecer à dosagem e vias de
administração.
Precauções após a administração
Manter o produto em sua embalagem original e guardar em local seguro fora do alcance das crianças e dos
animais domésticos / Manter a rotina de consultas ao médico veterinário, para monitorar o estado de
saúde do animal.
Efeitos colaterais
Podem ser evidenciados desconforto gastrointestinal, vômitos, fezes moles, diarreia e inapetência. Estas
reações são transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou ﬁnal do tratamento.

Contraindicações
Não utilizar em ﬁlhotes com menos de 6 meses e fêmeas gestantes em fase de lactação / Animais que
apresentem hipersensibilidade ao meloxicam / Não deve ser usado em animais com ulceração
gastrointestinal ativa ou sangramento / Deve ser usado com cautela em pacientes com insuﬁciência
hepática, cardíaca ou renal e distúrbios hemorrágicos / Usar com cuidado em animais desidratados,
hipovolêmicos ou hipotensos, pois há um potencial risco aumentado de desenvolvimento de toxicidade
renal / Gatos com idade inferior a 3 anos e cães com idade inferior a 5 anos / Para maiores informações,
consulte um Médico Veterinário.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO
Interações medicamentosas
Anticoagulantes (por exemplo, heparina, varfarina, etc.): aumentam a chance de sangramento / ASPIRINA
e outros AINEs: pode aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal (por exemplo, ulceração,
sangramento, vômito, diarreia) / Corticosteroides: pode aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal
(por exemplo, ulceração, sangramento, vômito, diarreia) / Drogas nefrotóxicas (por exemplo, furosemida,
aminoglicosídeos, anfotericina b, etc.): pode aumentar o risco de nefrotoxicidade
Conservar em local fresco e seco, na embalagem original fechada, à temperatura ambiente (15 a 30°C), ao
abrigo da luz solar. Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Não guardar o produto junto com alimentos, bebidas, outros medicamento, produtos de higiene e
domésticos.
Validade
24 meses após a data da fabricação
Apresentações
· Comprimidos de 0,5 e 2,0 mg de meloxicam
· Cartuchos contendo 1 blister de 10 comprimidos de 0,5 ou 2,0 mg
· Displays (embalagem coletiva) contendo 10 blisteres de 10 comprimidos de 0,5 ou 2,0 mg
Responsável técnico: Ronaldo Pimentel Ferreira CRMV/SP 2663
A eﬁcácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob nº 224/2018, em
21/09/2018.
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