
Rompa com o passado

VACINE!

TOPVAC®

Vacina inativada polivalente, para mastite bovina, 
em emulsão injetável

Veterinário / Distribuidor :

Consulte o seu veterinário  
para saber como usar TOPVAC®em seu  

programa de controle de mastite.

TOPVAC®, vacina inativada polivalente, para mastite bovina, em emulsão injetável. Composição: Escherichia coli (J5) inativada 
> 50 RED60* estirpe inativada de Staphylococcus aureus (CP8) SP 140, com expressão Complexo Antigénico Associado ao Slime 
(SAAC) > 50 RED80** * RED60: Dose efetiva no coelho em 60 % dos animais (sorologia). ** RED80: Dose efetiva no coelho, em 80 % 
dos animais (sorologia). Indicações: Para utilização em vacas e novilhas saudáveis com 22 meses de idade ou mais, em vacas 
leiteiras com problemas de mastites recorrentes, para reduzir a incidência e a gravidade dos sinais clínicos de mastites causadas por 
Staphylococcus aureus, coliformes ou estafilococos coagulase-negativos. Via de administração: Via intramuscular. As vacinas devem ser 
preferencialmente administradas nos lados alternados do pescoço. Dose: Administrar uma dose (2 ml) através de injeção intramuscular 
profunda nos músculos do pescoço e de acordo com o seguinte esquema: Primeira injeção aos 45 dias antes da data prevista para o 
parto. Segunda injeção 35 dias depois (correspondente a 10 dias antes da data prevista para o parto). Terceira injeção 62 dias após a 
segunda injeção (vacinação de reforço). O programa de imunização completo deve ser repetido em cada gestação. Reações adversas: 
Poderão ocorrer reações locais transitórias ligeiras a moderadas após a administração de uma dose da vacina. Serão sobretudo: 
tumefação (em média até 5 cm2), que desaparece no espaço de 1 a 2 semanas no máximo. Em alguns casos, poderá também 
ocorrer dor no local de inoculação que desaparece espontaneamente no máximo em 4 dias. Os animais vacinados com uma dose 
excessiva não demonstraram reações adversas diferentes das observadas após a administração de uma dose da vacina. Contra 
indicações: Nenhuma. Intervalo de segurança: Carne: 21 dias. Leite: Nenhum. Precauções especiais: Apenas os animais saudáveis 
devem ser vacinados. Deixe a vacina atingir uma temperatura de +15 a +25 °C antes de administrar. Agitar antes de utilizar. Precauções 
especiais para a pessoa que vai administrar o medicamento: Este produto contém óleo mineral. Uma injeção acidental/auto-injeção 
pode resultar em dores fortes e inchaço, sobretudo se a injeção tiver sido administrada numa articulação ou dedo, e em casos raros 
pode resultar na perda do dedo afetado se não tiver cuidados médicos de imediato. Pode ser usada durante a gestação e lactação. 
Conservar e transportar refrigerado (+2 a +8 °C) e proteger da luz. Não congelar. Para mais informações consulte o folheto informativo: 
Embalagem primária: Caixa de cartão com 20 frascos de 1 dose. Caixa de cartão com 1 frasco de 5 doses. Caixa de cartão com 
1 frasco de 25 doses. Sujeito a receita médico veterinária. Números da autorização de introdução no mercado: EU/2/08/092/003; 
EU/2/08/092/004; 2/08/092/006. Titular da autorização de introdução no mercado: LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 
17170 Amer (Girona) Espanha. Tel. (972) 430660 – Fax (972) 430661. Representante 
local: HIPRA SAÚDE ANIMAL LTDA., Avenida do Lami, 6133, Bairro Lami, CEP : 91782-
601, Porto Alegre – RS, Brasil Tel.: (+55) 51 3325 4500. Utilize os medicamentos de 
forma responsável.
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