
R E P R O D U Ç Ã O

ANTIGALACTOGÊNICO NÃO HORMONAL
PARA CADELAS E GATAS 

USO VETERINÁRIO

■ PROPRIEDADES
A metergolina é um derivado sintético do Ergot, com ação antagonista
serotoninérgica a nível de receptores no sistema nervoso autônomo. Ela atua
inibindo competitivamente os receptores de serotonina no hipotálamo, o que leva
a uma inibição da secreção de prolactina pela hipófise e, consequentemente à
interrupção da produção do leite pelas glândulas mamárias.
A metergolina é rapidamente absorvida após administração oral, alcançando
concentrações plasmáticas terapêuticas duas horas após a administração.
Sua metabolização ocorre a nível hepático, e a eliminação - relativamente lenta,
em torno de doze horas - ocorre 90% através das fezes (excreção biliar) e 10%
através da urina.
Administrado à dose terapêutica de 0,2 mg/kg de peso corporal/dia, o
CONTRALAC® 20 induz à regressão dos sintomas indesejáveis encontrados na
lactação da pseudogestação (aumento de volume das mamas, produção de leite  e
alterações de comportamento) e à interrupção da lactação do pós-parto.

■ FÓRMULA
Cada comprimido contém:
Metergolina ................................................................................................... 2 mg
Excipiente q.s.p ......................................................................................... 220 mg

■ INDICAÇÕES
CONTRALAC® 20 é indicado para a interrupção da lactação de pseudogestação e
do pós-parto em cadelas e em gatas.

■ POSOLOGIA
Cadelas: 0,1 mg/kg de peso corporal a cada doze horas.
Gatas: 0,125 mg/kg de peso corporal a cada doze horas.

Contralac® 20



■ MODO DE USAR
Administrar por via oral a dose calculada em função do peso do animal.
Para alguns animais que não respondem ao tratamento nos primeiros oito dias,
a continuação da terapia por mais quatro a oito dias pode ser necessária.

■ EFEITOS ADVERSOS 
Vômitos ou diarréia moderados.
Modificação do comportamento (agitação).
Raros casos de intolerância ao medicamento são observados.
Nestas situações recomenda-se a interrupção do tratamento.

■ RESTRIÇÕES DE USO
Não administrar o produto à fêmeas gestantes.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da 
luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
sob o N.  6.940 em 14/06/99.

■ PRAZO DE VALIDADE 
02 (dois) anos após a data de fabricação.

■ APRESENTAÇÃO
Blíster aluminizado contendo 8 comprimidos, acondicionado em cartucho com
2 blisteres, acompanhado de uma bula.
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