
Fórmula:
Cada comprimido de 200 mg contém:
Meloxicam............................... 0,5 mg
Excipiente q.s.p. .................... 200 mg
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Uso Veterinário Uso Oral

POSOLOGIA E MODO DE USAR:
CONTRAINDICAÇÕES E RESTRIÇÕES

PRECAUÇÕES DE USO

INDICAÇÕES:

Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg é um potente anti-
inflamatório não esteroide inibidor de tromboxanos 
e prostaglandinas, com excelentes propriedades 
antipirética e analgésica.
Meloxicam é considerado inibidor preferencial da
cicloxigenase - 2 (COX 2) (seletivo), resultando em 
menores efeitos colaterais e sem complicações gástricas,
por um período maior de tratamento.
Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg é indicado em processos 
inflamatórios dos cães e gatos, nas patologias dolorosas 
agudas. A eficácia desse produto não foi avaliada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Administrar por via oral.

• Cães e gatos com histórico de distúrbios gastrointestinais
ou doenças renais, cardíacas e hepáticas apresentam
maior risco de desenvolver efeitos adversos.
• A segurança em fêmeas gestantes não foi estabelecida. 
Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg não deve ser indicado 
para animais com hipersensibilidade ao ativo Meloxicam.
• Não administrar em animais com possível ulceração
gastrointestinal ou que apresentarem evidência de 
desordem hemorrágica.
• Não utilizar o produto em intoxicações por drogas
anticoagulantes (Ex: Cumarina).

•  Ter cautela em animais desidratados, hipovolêmicos,
ou hipotensos, devido ao risco de desenvolvimento de
toxicidade renal.
• Obedecer às dosagens e a via de administração indicada
na posologia deste produto.
• Obedecer às contraindicações e limitações de uso do
produto.
• Atentar para o prazo de validade do produto após
a abertura da embalagem.
• Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.
• Interromper o tratamento em caso de vômitos, diarreias
ou perda de apetite.

• Podem ocorrer reações adversas como perda de apetite,
diarreias e vômitos; nestes casos interromper o tratamento.
• Os choques anafiláticos em animais devido ao uso do
Meloxicam são raros, no entanto, o Médico Veterinário
deve estar atento à possibilidade da ocorrência.
Estas reações são geralmente transitórias e tendem
a desaparecer no término do tratamento.

• Não administrar junto a outros anti-inflamatórios 
esteroides e não esteroides. Os anti-inflamatórios
esteroides podem agravar os efeitos gastrointestinais.
• Não administrar juntamente com antibióticos do grupo 
dos aminoglicosídios (Estreptomicina, Gentamicina, 
Kanamicina e Neomicina).
• Não administrar junto com anticoagulantes como
Varfarina e Aspirina.

O Meloxicam é um anti-inflamatório não esteroide da 
família dos Oxicans e não possui antídoto específico. 
No caso de intoxicação e superdosagem sugere-se 
tratar sintomaticamente e com suporte geral.
Apresentação: Cartucho contendo 1 blister com
10 comprimidos de Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg.
Conservar à temperatura ambiente (15 ºC a 30 ºC), 
ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças
e animais domésticos. Venda sob prescrição do 
Médico Veterinário. Licenciado provisoriamente no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
sob o nº 4/2017 em 06/03/17.

Primeiro
 dia de

 tratamento:

 2 comprimidos de Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg
para cada 5 kg de peso corporal

(0,2 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

Segundo
 dia de

 tratamento:

1 comprimido de Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg  
para cada 5 kg de peso corporal

 (0,1 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

Dose
Única

 1 comprimido de Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg   
para cada 5 kg de peso corporal

  (0,1 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg deve ser 
administrado a cada 24 horas. Recomenda-se um 
tratamento de 5 a 7 dias consecutivos nos casos 
de patologias agudas.  

A duração do tratamento deverá ser determinada 
conforme orientação do Médico Veterinário e/ou 
de acordo com a gravidade da patologia.

Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg deve ser administrado
a cada 24 horas. Recomenda-se que o tratamento não
ultrapasse 4 dias. 

Vencimento: 2 (dois) anos após a data da fabricação.

Anti-inflamatório não esteroide para cães e gatos.

Eficácia com ação prolongada,

 sem complicações gástricas.
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