
FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Solução de silicone a 30% ...........................................................

Suspensão de metilcelulose q.s.p. ............................................

O timpanismo do rúmen, também chamado de empan-                                           
zinamento, é um capítulo importante na patologia dos ruminantes.
A sua sintomatologia é representada por um acúmulo excessivo de 
gases no rúmen dos bovinos e dos ovinos devido a uma alteração dos 
fenômenos fermentativos que fazem parte dos processos normais da 
digestão desses animais. Esta formação de gases é anormal 
proporcionando um excesso dos mesmos no rúmen e no retículo sob a 
forma de espuma e bolhas pequenas e médias. A distensão do rúmen é 
acompanhada sempre de espasmos da abertura do esôfago e também 
provoca paralisia na musculatura do rúmen. Este fenômeno dificulta a 
expulsão dos gases em excesso. Diversos autores sustentam que os 
princípios ativos que consigam baixar a tensão superficial do conteúdo 
do rúmen desfazendo, desta forma, as bolhas e a espuma conseguem, 
em breve tempo melhorar as condições locais, fazendo desaparecer o 
meteorismo.

INDICAÇÕES: 

 No tratamento do meteorismo ou timpanismo do rúmen 
(empanzinamento) agudo ou crônico dos ruminantes e timpanismo 
do ceco dos equinos.

5 mL

100 mL

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Bovinos   -        Administrar por via oral, um vidro de 100 mL de 
 Ruminol puro ou misturado em meio litro de água  
 morna.
Ovinos     -  Administrar por via oral, 2 a 3 colheres de sopa (30 a 
 45 mL) de Ruminol, puro ou diluído em 1/4 de  
 litro de água morna.
Equinos   -  No tratamento do timpanismo do ceco destes 
 animais, administrar, por via oral, um vidro de  
 Ruminol, puro ou  diluído em um litro de água
 morna, podendo também  ser  usado em c l i s ter,
 diluindo um vidro em dois litros de   água morna.
Observação:   O Ruminol pode ser também introduzido 
   diretamente    no rúmen dos ruminantes e no ceco
 dos equinos, depois  da operação direta do esvazia-
 mento do ar, para assim  impedir nova formação de
  gases e espuma.
  O Ruminol, é absolutamente desprovido de toxidez.

USO VETERINÁRIO

Ruminol



Vétoquinol Saúde Animal Ltda
 Telefone: (11) 3568-1111

Rodovia Fernão Dias, km 56 - Mairiporã – SP
CNPJ: 60.528.742/0001-16 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

APRESENTAÇÃO:
 Frascos com 100 mL.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 80 em 20/04/71.

Responsável Técnico:
Dr. Paulo Roberto Andreoli - CRMV/SP nº 8147
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“ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES 
PERÍODOS DE CARÊNCIA”

BOVINOS: ABATE - CARÊNCIA ZERO -  LEITE – CARÊNCIA ZERO
OVINOS E EQUINOS:  ABATE - CARÊNCIA ZERO

CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DA LUZ 
SOLAR, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E 

ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB 
ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.
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