
1682 FOS 350  

 

FÓRMULA: 

Cada 100 g contém: 

Fosfomicina base (cálcica)..............................................25,00 g 

Vitamina C.......................................................................10,00 g 

Veículo q.s.p...................................................................100,00 g 

  Equivalente a 35,15 g de Fosfomicina cálcica. 

 

INDICAÇÕES: 

FOS 350  é um antimicrobiano indicado para a espécie Gallus gallus domesticus (frangos de 

corte, matrizes de frangos de corte e poedeiras comerciais) no controle e tratamento de 

enfermidades causadas po: Escherichia coli, Pasteurella multocida, Salmonella enteritidis, 

Staphylococcus aureus e Streptococcus sp.  

 

MODO DE USO E DOSAGEM: 

FOS 350  deve ser administrado pela via oral misturado à água ou à ração, durante 3 a 5 dias 

consecutivos ou a critério do médico-veterinário.  

DOSAGEM: 40 mg de Fosfomicina/kg de peso corporal, equivalente a:  

FRANGOS DE CORTE:  

800 a 2.000 g de FOS 350/ tonelada de ração. 

 400 g a 1.000 g de FOS 350/ 1.000 litros de água. 

MATRIZES DE FRANGOS DE CORTE E POEDEIRAS COMERCIAIS: 

 2.000 g de FOS 350/ tonelada de ração. 

 1.000 g de FOS 350/ 1.000 litros de água. 

 

PRECAUÇÕES: 

 Obedecer as dosagens recomendadas para o uso do produto. 

 Somente o médico veterinário está apto a fazer alterações na dosagem do produto.  

 A água medicada deverá ser a única fonte de água administrada aos frangos de corte, matrizes 

de frangos de corte e poedeiras comerciais durante o tratamento.  

 A ração medicada deverá ser a única fonte de alimento administrada aos frangos de corte, 

matrizes de frangos de corte e poedeiras comerciais durante o tratamento.  

 

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO: 

 Não utilizar medicamentos com prazo de validade vencido. 

 Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade à Fosfomicina. 

 

REAÇÕES ADVERSAS: 

O produto não causa reações adversar quando administrado de acordo com as recomendações 

indicadas. 

 

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA AVES 

(Gallus gallus domesticus/ FRANGO DE CORTE E POSTURA) 

ABATE: O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 01 dia após 

a última aplicação. 

OVOS: Os ovos dos animais tratados somente devem ser destinados ao consumo humano 10 

dias após a última aplicação. Antes deste período, os ovos devem ser descartados.  

 

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS 

NESTE RÓTULO- BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS 

LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO 

PARA O CONSUMO. 

 



Conservar o produto na embalagem original, em local seco e fresco, entre 15 graus, ao abrigo da 

luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.  

 


