NOVO
TRAMADOL
com registo veterinário

Tralieve

®

Tramadol em comprimidos de 20 e 80 mg para cães

Porque cada animal é único

Tralieve® comprimidos de 20 e 80 mg
•
•

Indicações de utilização em cães: Redução da dor aguda e crónica de intensidade leve ao nível de tecidos moles e
sistema musculoesquelético
Para a gestão em casa da dor aguda ou crónica, como parte de um programa de analgesia multimodal

Posología
•
•
•

2-4 mg/kg de cloridrato de tramadol
Administrar cada 8 horas ou segundo for necessário, dependendo da intensidade da dor
Intervalar as doses num mínimo de 6 horas

Comprimidos de 20 e 80 mg
•
•
•
•
•

2 apresentações para adaptar o tratamento a qualquer paciente
Comprimidos fracionáveis em quartos para uma dosagem precisa e flexível
Comprimidos com sabor a frango para facilitar a administração
O alimento não afeta a absorção
Embalagens com 3 blisters de 10 comprimidos

Dosagem de Tralieve® comprimidos a 4 mg/kg
Peso do cão

Tralieve® 20 mg

Tralieve® 80 mg

1,25 kg
2,5 kg
3,75 kg
5 kg
6,25 kg
7,5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
30 kg

Conservação das frações de comprimidos: 3 dias

40 kg
50 kg

18/19-CAP-015PT

60 kg
Tralieve® 20 mg e Tralieve® 80 mg comprimidos para mastigar para cães. Composição: Um comprimido de Tralieve® 20 mg contém: Cloridrato de tramadol 20 mg (equivalente a 17,6 mg de tramadol). Um comprimido de
Tralieve® 80 mg contém: Cloridrato de tramadol 80 mg (equivalente a 70,3 mg de tramadol). Indicações: Caninos (cães). Para diminuição da dor aguda e crónica ligeira musculosquelética e dos tecidos moles. Contraindicações:
Não administrar juntamente com antidepressores tricíclicos, inibidores da monoamina oxidase e inibidores da recaptação da serotonina. Não administrar em caso de hipersensibilidade ao tramadol ou a algum dos excipientes. Não
administrar a animais com epilepsia. Reações adversas: Podem ocorrer frequentemente sedação e sonolência ligeiras, especialmente quando se administram doses mais elevadas. Observaram-se casos pouco frequentes de
náuseas e vómitos em cães após a administração de tramadol. Em casos raros pode ocorrer hipersensibilidade. No caso de reações de hipersensibilidade, o tratamento deve ser descontinuado. Em casos muito raros, o tramadol
pode induzir convulsões em cães que têm um limiar convulsivo baixo. Apresentações: Caixa de cartão de 3 blisters de 10 comprimidos. Titular da autorização de introdução no mercado: Le Vet Beheer B.V. - Wilgenweg 7 - 3421
TV Oudewater - Paises baixos. Número(s) da autorização de introdução no mercado: Tralieve® 20 mg: 1185/01/18DFVPT / Tralieve® 80 mg: 1185/02/18DFVPT.

