
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
A dexametasona é um corticosteróide de origem sintética, 

que apresenta propriedades anti-inflamatórias, antialérgicas e 
antirreumáticas. Atua principalmente na fase inflamatória 
tardia e sobre a reação conjuntiva  inibindo a proliferação 
fibroblástica e a formação de colágeno.

FÓRMULA
Cada comprimido de 120mg contém:

Dexametasona (acetato)

Veículo q.s.p.
0,5mg

120,0mg

INDICAÇÕES
BIODEX comprimido é indicado para cães e gatos como 

anti-inflamatório, antialérgico e antirreumático nas afecções 
tais como: dermatites inespecíficas, tendinites, artrites, 
reumatismos articulares e musculares, gonites, paresia 
posterior e complicações inflamatórias decorrentes de 
afecções traumáticas.

MODO DE USAR
Administrar por via oral em dose única ou dividida em duas 

vezes ao dia. Aplicar durante 7 dias consecutivos ou até obter 
resposta terapêutica. Quando esta resposta for atingida, a 
dosagem deve ser diminuída gradativamente, numa media de 
0,125mg (1/4 comprimido) por dia, até que uma dose de 
manutenção seja estabelecida pelo Médico Veterinário de 
acordo com a evolução do caso.

ANTI-INFLAMATÓRIO,
ANTIALÉRGICO E ANTIRREUMÁTICO

PRECAUCÕES
Não administrar o produto para animais com nefrite crônica ou 

hipercorticismo (Síndrome de Cushing).
Não administrar em animais com diabetes ou osteoporose. 

Aplicar com cuidado em animais com insuficiência cardíaca, 
hepática e renal.

Não administrar em processos infecciosos não controlados.
Não administrar em fêmeas prenhes.

POSOLOGIA

ANIMAL QUANTIDADE

1/2 a 1 comprimido
1 a 2 comprimidos

3 comprimidos
1/2 a 1 comprimido

Cães de pequeno porte
Cães de médio porte
Cães de grande porte
Gatos

APRESENTAÇÃO 
Blister contendo 20 comprimidos.

Licenciado no Ministério da Agricultura 
sob nº 5.639/96 em 17/09/1996.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, 
fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Téc. Resp. Vet.: Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516

Venda sob prescrição e orientação do Médico Veterinário.

BIODEX
USO VETERINÁRIO
Oral - Comprimidos
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