
PHENODRAL 

FÓRMULA 

Cada 15 mL contém: 

Metilarsinato de sódio ......................................................... 300 mg 

Citrato de ferro amoniacal verde ....................................... 300 mg 

Solução milesimal de adrenalina ....................................... 1,5 mL 

Veículo aquoso q.s.p. ............................................................. 15 mL 

PROPRIEDADES 

PHENODRAL é uma associação de um arseniacal orgânico com sais de ferro e adrenalina, 

estimulantes das funções vitais do metabolismo animal. O metilarsinato de sódio tem a 

propriedade de estimular o metabolismo promovendo desta forma um aumento de apetite e a 

adrenalina um estimulante cardiovascular e finalmente o citrato de ferro amoniacal que 

fornece o ferro ao organismo animal para a formação de hemoglobina. 

INDICAÇÕES 

Bovinos de corte, bovinos de leite, eqüinos, suínos, caprinos e ovinos. 

PHENODRAL é indicado como tônico reconstituinte para todas as espécies animais, como 

estimulante das funções metabólicas nos casos de anorexia (falta de apetite), desnutrição, 

anemias, nas convalescenças de enfermidades parasitárias e infecciosas. 

POSOLOGIA E MODO DE USAR 

Administrar preferencialmente por via endovenosa, injetando o líquido vagarosamente. Na 

impossibilidade de ser endovenosa, aplicar por via 

intramuscular profunda, de preferência em locais em que os animais apresentam grandes 

massas musculares, como quarto traseiro, sempre utilizando agulhas longas, e friccionando 

vigorosamente o local após a aplicação do produto. 

Bovinos e eqüinos adultos: 15 mL. 

Bezerros, potros: 5 mL.  

Cães grandes e médios: 2 mL.  

Cães pequenos: 1 mL. 

Tratar em 3 doses,uma a cada 6 dias, podendo repetir a intervalos de 15 dias.  

Na espiroquetose aviária repetir a dose por 2 ou 3 dias consecutivos. 

PRECAUÇÕES 

Utilizar sempre seringas e agulhas esterilizadas, bem como fazer assepsia no local com algodão 

embebido em álcool iodado. 

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

domésticos. 

Não aplicar o produto que apresentar o prazo de validade vencido, ou que se apresentar em 

ampolas partidas. 

APRESENTAÇÕES 

Caixas com 3 ampolas de 15 mL; 

Caixas com 30 ampolas de 15 mL. 

Venda sob prescrição do Médico Veterinário. 

Manter a embalagem fechada em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance 

de crianças e de animais domésticos. 



Data de Validade: 2 (dois) anos após a data de fabricação. 

Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Girio 

CRMV/SP 17.469 

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária  

e Abastecimento sob o nº 1.237 em 22/10/1956. 

 


