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STOMORGYL
USO VETERINÁRIO

Drágeas
Cães e Gatos

Stomorgyl 2 é uma associação de dois
princípios ativos: Espiramicina, antibiótico
da classe dos macrolídeos e Metronidazol,
antiinfeccioso da série dos nitroimidazóis.
Stomorgyl 2 atua sobre
Peptostreptococcus spp, Streptococcus
spp, Actionomyces spp, Bacteroides spp,
Fusobacterium spp, Actinobacillus spp,
Capnocytophaga spp, Spirochaeta,
Clostridium spp, Entamoeba histolytica,
Giardia lamblia, Balantidium coli.
Composição
Cada drágea contém:
Espiramicina..................................... 150.000 UI*
Metronidazol ............................................... 25 mg
Excipiente q.s.p. .................................... 1 drágea
* Cada mg de Espiramicina contém em
média 3.200 UI.
Vias de administração e modo de usar
Stomorgyl 2 é administrato por via oral,
à base diária de 75.000 UI/Kg de
Espiramicina e 12,5 mg/Kg de Metronidazol,
durante 5-10 dias, ou seja, 1 drágea cada
24 horas para cada 2 Kg de peso.
Continuar o tratamento por 48 horas após
o desaparecimento dos sintomas.
Indicações principais
Tratamento das afecções bucodentárias de
cães e gatos: estomatites, gengivites,
glossites, periodontites, piorréias, etc.
Recomendações
Consulte sempre o médico-veterinário.
O tratamento deve ser acompanhado de
remoção de tártaro e meticulosa limpeza
oral efetuada pelo médico-veterinário.

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo
dos raios solares e fora do alcance de
crianças.
Venda sob prescrição do
médico-veterinário.
Apresentações:
Stomorgyl 2 - caixa contendo 20 ou
50 drágeas (150.000 UI de Espiramicina/
25 mg de Metronidazol)
Stomorgyl 10 - caixa contendo 20 ou
50 drágeas (750.000 UI de Espiramicina/
125 mg de Metronidazol)
Stomorgyl 20 - caixa contendo 10 ou
50 drágeas (1.500.000 UI de Espiramicina/
250 mg de Metronidazol)
Licenciado no Ministério da Agricultura sob
n° 5021 em 22.02.95.
Representante exclusivo no Brasil,
importador e distribuidor:
Boehringer Ingelheim Animal Health
do Brasil Ltda.
Fazenda São Francisco - Paulínia - SP
CNPJ 57.600.249/0001-55
Resp. técnica: Dra. Simone B. Zampieri
CRMV-SP Nº 19.996
Proprietário e fabricante:
MERIAL - Toulouse - França
SAC: 0800 888 7387
PRODUTO IMPORTADO

918843

Efeitos secundários
Pode haver casos isolados de intolerância à
Espiramicina, ocasionando vômitos. Nesse
caso, suspender a medicação e consultar o
médico-veterinário.
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Drágeas
Cães e Gatos

Stomorgyl 10 é uma associação de dois
princípios ativos: Espiramicina, antibiótico
da classe dos macrolídeos e Metronidazol,
antiinfeccioso da série dos nitroimidazóis.
Stomorgyl 10 atua sobre
Peptostreptococcus spp, Streptococcus
spp, Actionomyces spp, Bacteroides spp,
Fusobacterium spp, Actinobacillus spp,
Capnocytophaga spp, Spirochaeta,
Clostridium spp, Entamoeba histolytica,
Giardia lamblia, Balantidium coli.
Composição
Cada drágea contém:
Espiramicina.....................................750.000 UI*
Metronidazol ..............................................125 mg
Excipiente q.s.p. .................................... 1 drágea
* Cada mg de Espiramicina contém em
média 3.200 UI.
Vias de administração e modo de usar
Stomorgyl 10 é administrato por via oral,
à base diária de 75.000 UI/Kg de
Espiramicina e 12,5 mg/Kg de Metronidazol,
durante 5-10 dias, ou seja, 1 drágea cada
24 horas para cada 10 Kg de peso.
Continuar o tratamento por 48 horas após
o desaparecimento dos sintomas.
Indicações principais
Tratamento das afecções bucodentárias de
cães e gatos: estomatites, gengivites,
glossites, periodontites, piorréias, etc.
Recomendações
Consulte sempre o médico-veterinário.
O tratamento deve ser acompanhado de
remoção de tártaro e meticulosa limpeza
oral efetuada pelo médico-veterinário.

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo
dos raios solares e fora do alcance de
crianças.
Venda sob prescrição do
médico-veterinário.
Apresentações:
Stomorgyl 2 - caixa contendo 20 ou
50 drágeas (150.000 UI de Espiramicina/
25mg de Metronidazol)
Stomorgyl 10 - caixa contendo 20 ou
50 drágeas (750.000 UI de Espiramicina/
125mg de Metronidazol)
Stomorgyl 20 - caixa contendo 10 ou
50 drágeas (1.500.000 UI de Espiramicina/
250mg de Metronidazol)
Licenciado no Ministério da Agricultura sob
n° 5021 em 22.02.95.
Representante exclusivo no Brasil,
importador e distribuidor:
Boehringer Ingelheim Animal Health
do Brasil Ltda.
Fazenda São Francisco - Paulínia - SP
CNPJ 57.600.249/0001-55
Resp. técnica: Dra. Simone B. Zampieri
CRMV-SP Nº 19.996
Proprietário e fabricante:
MERIAL - Toulouse - França
SAC: 0800 888 7387
PRODUTO IMPORTADO

918844

Efeitos secundários
Pode haver casos isolados de intolerância à
Espiramicina, ocasionando vômitos. Nesse
caso, suspender a medicação e consultar o
médico-veterinário.
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Drágeas
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Stomorgyl 20 é uma associação de dois
princípios ativos: Espiramicina, antibiótico
da classe dos macrolídeos e Metronidazol,
antiinfeccioso da série dos nitroimidazóis.
Stomorgyl 20 atua sobre
Peptostreptococcus spp, Streptococcus
spp, Actionomyces spp, Bacteroides spp,
Fusobacterium spp, Actinobacillus spp,
Capnocytophaga spp, Spirochaeta,
Clostridium spp, Entamoeba histolytica,
Giardia lamblia, Balantidium coli.
Composição
Cada drágea contém:
Espiramicina................................. 1.500.000 UI*
Metronidazol ............................................ 250 mg
Excipiente q.s.p. .................................... 1 drágea
* Cada mg de Espiramicina contém em
média 3.200 UI.
Vias de administração e modo de usar
Stomorgyl 20 é administrato por via oral,
à base diária de 75.000 UI/Kg de
Espiramicina e 12,5 mg/Kg de Metronidazol,
durante 5-10 dias, ou seja, 1 drágea cada
24 horas para cada 20 Kg de peso.
Continuar o tratamento por 48 horas após
o desaparecimento dos sintomas.
Indicações principais
Tratamento das afecções bucodentárias de
cães e gatos: estomatites, gengivites,
glossites, periodontites, piorréias, etc.
Recomendações
Consulte o médico-veterinário.
O tratamento deve ser acompanhado de
remoção de tártaro e meticulosa limpeza
oral efetuada pelo médico-veterinário.

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo
dos raios solares e fora do alcance de
crianças.
Venda sob prescrição do
médico-veterinário.
Apresentações:
Stomorgyl 2 - caixa contendo 20 ou
50 drágeas (150.000 UI de Espiramicina/
25mg de Metronidazol)
Stomorgyl 10 - caixa contendo 20 ou
50 drágeas (750.000 UI de Espiramicina/
125mg de Metronidazol)
Stomorgyl 20 - caixa contendo 10 ou
50 drágeas (1.500.000 UI de Espiramicina/
250mg de Metronidazol)
Licenciado no Ministério da Agricultura sob
n° 5021 em 22.02.95.
Representante exclusivo no Brasil,
importador e distribuidor:
Boehringer Ingelheim Animal Health
do Brasil Ltda.
Fazenda São Francisco - Paulínia - SP
CNPJ 57.600.249/0001-55
Resp. técnica: Dra. Simone B. Zampieri
CRMV-SP Nº 19.996
Proprietário e fabricante:
MERIAL - Toulouse - França
SAC: 0800 888 7387
PRODUTO IMPORTADO

918845

Efeitos secundários
Pode haver casos isolados de intolerância à
Espiramicina, ocasionando vômitos. Nesse
caso, suspender a medicação e consultar o
médico-veterinário.
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