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SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO DE ANEMIA FERROPRIVA

FÓRMULA: Cada mL contém:
Ferro Elementar (em complexo Hidróxido de Ferro-Dextrano).................100,00 mg (*)
Veículo.............................................q.s.p......................................................1,00 mL
(*) Equivalente a 330 mg de Complexo-Dextrano

Informações Gerais: Os animais recém-nascidos tem uma limitada reserva de ferro no 
corpo e o leite materno é uma fonte muito pobre desse mineral. O uso de complexos 
carbohidrato-ferro tem sido utilizado no tratamento das anemias ferroprivas e o 
tratamento preventivo com ferro-dextrano é apontado como eficaz, devendo ser usado 
como rotina em leitões jovens.
Fertal é administrado com a finalidade de suprir as necessidades de ferro dos animais, 
principalmente dos suínos durante as primeiras 3 semanas de vida, prevenindo a 
ocorrência da anemia hipocrônica ou ferropriva ou microcítica. A anemia se manifesta 
por respiração difícil (explicado pelo baixo teor de hemoglobinas nas hemácias), 
descoloração das mucosas visíveis e da pele, diarreia e alta mortalidade devido a 
infecções secundárias.

INDICAÇÕES: Na prevenção e tratamento da anemia ferropriva em bovinos e suínos, 
notadamente em leitões recém-nascidos, proporcionando aceleração do crescimento e 
engorda mais rápida.

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Fertal deve ser administrado por via intramuscular nas seguintes dosagens:
Para prevenção de anemia em leitões:
Uma única injeção de 2 mL (200 mg de ferro) entre 2 a 4 dias.
Para tratamento da anemia em leitões:
1 mL (100mg de ferro) a irromper-se a deficiência.
bovinos:
Para tratamento de anemias ferroprivas:
1 mL para cada 10 Kg de peso (10 mg/Kg de peso), ou segundo as indicações do médico 
veterinário.

PRECAUÇÕES: Em leitões nascidos de porcas com deficiência de selênio e vitamina E, 
ocasionalmente poderá ocorrer reação anafilática após a injeção de ferro-dextrano. Isso 
poderá ser evitado administrando-se suplementação desses nutrientes às porcas em 
gestação, nas criações onde for necessário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

   ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
   BOVINOS:
   ABATE – CARÊNCIA ZERO. LEITE – CARÊNCIA ZERO. 
   SUÍNOS:
   ABATE – CARÊNCIA ZERO.

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

PRAZO DE VALIDADE: 3 (três) anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO: Frasco de 50 mL e 100 mL.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente 
(15°C a 30 °C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais 
domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 1108 em 
23/04/80. 
Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira CRMV-SP 9010 S
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