
ZOOSERINE® 
ANTI-INFECCIOSO POLIVALENTE 

 
 
Os quimioterápicos que entram na composição do ZOOSERINE® possuem diferentes mecanismos de acção, têm 
efeito bacteriostático e actuam de forma sinérgica ou aditiva. Associações antimicrobianas deste tipo previnem o 
aparecimento de resistências cruzadas ou de grupo e minimizam os riscos de toxicidade, quando são utilizadas no 
tratamento de infecções mistas causadas por agentes etiológicos que não são susceptíveis a um antibacteriano 
comum. 
 
 

DENOMINAÇÃO E COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO PRODUTO EM SUBSTÂNCIAS ACTIVAS 

 

Tetraciclina cloridrato…….….…90,0 mg/g 
Cloranfenicol……………………66,5 mg/g 
Furazolidona……………………15,0 mg/g 

 

 

INDICAÇÕES PRINCIPAIS 

 

O ZOOSERINE® está indicado no tratamento de infecções mistas do aparelho respiratório e do tracto digestivo. As 
infecções respiratórias crónicas, traqueobronquites, pneumonia, micoplasmose e tuberculose e as gastroenterites 
causadas por salmonelas e por Escherichia coli, bem como a clamidiose, estão entre as principais indicações. As 
enterobacteriáceas Gram- são agentes patogénicos comuns das aves canoras e ornamentais e dos pombos, ainda 
que muitas vezes sejam considerados invasores oportunistas. 
As doenças bacterianas mais comuns nas aves de companhia são causadas por E.coli, Klebsiella, Pseudomonas e 
Chlamidia psittaci. Menos comuns são as causadas por outras enterobactérias (Salmonella, Citrobacter, Proteus e 
Serratia). 
Infecções também importantes mas infrequentes são as causadas por Bordetella, Mycobacteria, Megabacteria e 
Pasteurella multocida. 
 
 
 

CONTRA-INDICAÇÕES E EFEITOS SECUNDÁRIOS 

 

Não administrar a animais com hipersensibilidade a qualquer um dos constituintes, com insuficiência hepática ou 
doença renal crónica. 
A utilização de doses muito elevadas por períodos prolongados pode ter efeitos indesejáveis e provocar reacções 
adversas e toxicidade. Podem ocorrer sobreinfecções por microrganismos não susceptíveis, como é o caso dos 
fungos. 
As Tetraciclinas em doses terapêuticas, administradas PO, são bem toleradas pelas aves de companhia. A 
administração prolongada pode originar distúrbios gastrointestinais, hepatotoxicidade e hipovitaminose, sobretudo 
do complexo B. Após o tratamento deve administrar-se vitaminas do complexo B (no entanto, a sua administração 
não deve fazer-se durante o tratamento, dado que a riboflavina neutraliza a acção antimicrobiana das Tetraciclinas). 
O Cloranfenicol raramente provoca efeitos adversos e reacções tóxicas nos animais. Nos recém-nascidos, dado que a 
absorção PO é muito elevada e a excreção urinária muito lenta, podem ocorrer situações de depressão, regurgitação, 
diarreia e desidratação. 
A Furazolidona parece não produzir efeitos colaterais nas espécies-alvo. 
Doses elevadas, administradas com frequência, podem provocar sobreinfecções, diarreias, vómitos e debilidade geral.  
Os sintomas desaparecem com a interrupção do tratamento; administrar fluidos PO e vitaminas do complexo B. 
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DOSES DE APLICAÇÃO E MODO DE EMPREGO 

 
Posologia:   

 Exóticos (Mandarins, Diamantes, etc.) e outras aves de peso idêntico: ½ comprimido de 12 em 12 horas. 
 Canários e Indígenas ou Fauna Europeia de peso idêntico: 1 comprimido de 12 em 12 horas.  
 Periquitos Ondulados e Agapornis: 2 comprimidos de 12 em 12 horas. 
 Caturras e outros Psitacídeos de peso idêntico: 2 a 3 comprimidos de 12 em 12 horas. 

 
 Os comprimidos devem ser administrados durante 3 dias seguidos no mínimo e 6 no máximo. 
 

                   
Modo de administração: 

1. Introduzir o comprimido no aplicador incluso.  
2. Agarrar a ave com uma das mãos e com a unha do polegar 
entreabrir-lhe o bico. 
3. Com a outra mão, introduzir a extremidade do aplicador na 
cavidade oral da ave, sobre a base da língua. 
4. Premir o êmbolo para depositar o comprimido dentro da 
garganta. 
5. Manter o bico da ave fechado durante alguns segundos e, ao mesmo tempo, massajar-lhe a garganta, de 
modo a facilitar a deglutição. 
 

ADVERTÊNCIAS AO UTILIZADOR 

 

Não administrar a outras espécies animais para além das indicadas. 
A eliminação do produto não utilizado ou os seus desperdícios devem acautelar a contaminação de cursos e outras 
fontes de água. 
Não administrar durante a postura. 
NÃO UTILIZAR APÓS A DATA DE VALIDADE INSCRITA NA EMBALAGEM. 
Conservar a temperatura inferior a 25º C. Manter a embalagem bem fechada, num lugar seco e fresco, ao abrigo da 
luz solar. 
Manter afastado do alcance e da vista das crianças. 
Não administrar a animais produtores de alimentos para o consumo humano. 
Devido à fotossensibilização induzida pelas Tetraciclinas, deve ser evitada a exposição das aves à luz solar durante o 
período de tratamento. 
Em caso de acidente, contactar o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS: Telefone 808 250 143. 
Restringir o aporte de cálcio na fase de tratamento. 
As pessoas com hipersensibilidade aos seus constituintes devem evitar o contacto com o produto. Não inalar. Evitar o 
contacto com a pele e com os olhos. Em caso de contacto, lavar cuidadosamente as zonas afectadas com água 
corrente e sabão. 
 
 
Denominação social e domicílio da empresa responsável pelo fabrico e da empresa responsável pela 
introdução no mercado 
 
Fabricante: GUFARMA, Lda. (Nº 4/FPUV/2003-DGV) – Oliveira de Frades (Portugal). 
 
R.I.M.:    
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AVIZOON, Lda 
R. 1º de Dezembro, 1 __ 2625-451 FORTE DA CASA __ PORTUGAL 
Telef. 21 956 79 16/7 __ Fax 21 956 79 15 
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