
ISACORT® é uma solução injetável de dexametasona 2 mg/mL, de 
aplicação por via endovenosa, intra-articular ou intramuscular.
A dexametasona é um análogo sintético da prednisolona, porém, 
com atividade antiinflamatória e efeitos metabólicos e hormonais 
melhorados. Sua atividade antiinflamatória é mais potente que outros 
esteroides até aqui sintetizados, tais como: prednisona, prednisolona 
e hidrocortisona; assim sendo, as doses aplicadas são inferiores a 
destes esteroides.

FÓRMULA
Cada mL contém:
Dexametasona.........................................................................2,0 mg
Veículo q.s.p.............................................................................1,0 mL

INDICAÇÕES
ISACORT® solução é indicado como tratamento básico nos 
processos inflamatórios ou como coadjuvante (associado à terapia 
específica) no tratamento das infecções bacterianas.
CÃES E GATOS: Inflamações, bursites, poliartrites, miosites e 
luxações. 
É indicado também como medicação de suporte nos acidentes 
cirúrgicos.
SUÍNOS: Inflamações e artrites.
BOVINOS: Inflamações, artrites, bursites, cetose, febre vitular e do 
transporte.
EQUINOS: Inflamações, artrites, bursites, carpites, miosites, 
tendinites, luxações e como medicação auxiliar na fadiga.



ISACORT® solução é indicado como coadjuvante nos processos 
infecciosos (pneumonias, mamites e metrites), sempre usado 
concomitantemente com antibióticos ou quimioterápicos específicos.
Também é indicado como medicamento auxiliar nos acidentes por 
mordedura de cobra, picadas de insetos, alergias, intoxicações, nas 
doenças reumáticas e dermatológicas.

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO
Vias endovenosa, intramuscular ou intra-articular.
Como em qualquer corticoideterapia, a terapêutica com ISACORT® 
solução deve ser estabelecida de acordo com a gravidade da 
afecção, duração do tratamento e tolerância do paciente.

POSOLOGIA
FELINOS de 0,070 a 0,125 mL
CANINOS de 0,125 a 0,50 mL
BOVINOS de 2,50 a 5,00 mL
EQUINOS de 1,25 a 2,50 mL
SUÍNOS de 2,00 a 6,00 mL

• Deve-se repetir a dose quando necessário, a critério do Médico 
Veterinário.

• A dose de manutenção nos tratamentos prolongados, é a metade 
da indicada.

• O produto deve estar aproximadamente à temperatura corporal ao 
ser injetado.

PRECAUÇÕES
•Todas as precauções e contraindicações que existem para os 
corticosteroides se aplicam ao ISACORT® solução. Os efeitos 
adversos como retenção de sódio e líquidos, perda de potássio, 
ganho de peso, depressão da função córtex-adrenal, quando se 
aplicam altas doses ou por tratamento prolongado devem ser levados 
em consideração.



• Não se deve aplicar o produto nos últimos meses de gestação.
• Nos equinos tratados com doses acima de 5 mg pode surgir 
sonolência que desaparece após 24 horas.
Nos tratamentos prolongados, é recomendável não interromper 
bruscamente e sim usar-se de um esquema regressivo de dosagens.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

ATENÇÃO: 
OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS E SUÍNOS: 
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE 

PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 6 DIAS 
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

EQUINOS: 
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM 

EQUINOS  DESTINADOS AO ABATE.

BOVINOS: 
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE 

PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO 
HUMANO ATÉ 96 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

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

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO 
DO MÉDICO VETERINÁRIO



APRESENTAÇÃO
Frasco ampola com 10 mL.

DATA DE VENCIMENTO: 03 (três) anos após a data de fabricação.

Nº DA PARTIDA, DATA DA FABRICAÇÃO E DATA DO VENCIMENTO: 
Vide cartucho.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 4.076/92 em 21/09/92.

Téc. Resp.: Roberta Costa e Sousa Rezende - CRF-SP 88.540

CENTRAL DE 
ATENDIMENTO
0800-709-1999

Fabricante e Proprietário:
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Rod. Pres. Castello Branco, km 35,6 
Itaqui / Itapevi - SP 
CEP: 06696-000 
CNPJ: 61.190.096/0008-69 
Indústria Brasileira
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