
Baytril® Seu aliado no tratamento de infecções

Após a administração oral, a enrofloxacina é prontamente absorvida no duodeno e jejuno e alcança elevadas concentrações no plasma em cur-
to intervalo de tempo.1

A aplicação parenteral via subcutânea permite elevada absorção. Possui excelente biodisponibilidade2,3 com curva de concentração plasmática 
similar após administração oral e parenteral.

Baytril®: Ação bactericida direcionada ao local da infecção

• Elevadas concentrações séricas são atingidas rapidamente.

• As apresentações oral e injetável proporcionam concentração plasmática máxima dentro de duas horas em cães e gatos.1

• A ligação às proteínas plasmáticas é baixa, mantendo a biodisponibilidade sérica do ativo.

• A administração uma vez ao dia é mais vantajosa quando comparado ao fracionamento em duas vezes por ser mais conveniente aos tutores 
dos animais. Essa característica proporciona tranquilidade e favorece a adesão ao tratamento.

Biodisponibilidade de 95 a 100% para combater a infecção2
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Baytril® – Concentração sérica dos ingredientes ativos
de cães e gatos após uma administração de 5mg/kg



Excreção e eliminação 

Após a absorção de Baytril®, a molécula enrofloxacina é parcialmente biotransformada em ciprofloxacina, seu metabólito ativo. Tanto a enroflo-
xacina quanto a ciprofloxacina são metabólitos com excreção via biliar (70%) e urinária (30%).5 A eliminação ocorre por filtração glomerular da 
fração da droga não ligada à proteína e por excreção ativa via sistema de transporte de íons orgânicos nos túbulos. Devido a excelente penetra-
ção do Baytril® nos tecidos, altas concentrações terapêuticas são encontradas não apenas na urina, mas também nos tecidos do trato genituri-
nário.

• A enrofloxacina é a única fluoroquinolona veterinária que possui um metabólito ativo, a ciprofloxacina.6

• Metabolização hepática de 25% a 40% da enrofloxacina em ciprofloxacina.7

• Ação direta no local da infecção devido à excelente biodisponibilidade.8,9

• Efeito sinérgico de ciprofloxacina com a enrofloxacina.6,10,11

Baytril®: Linha completa para o médico veterinário

Apresentações em comprimidos palatáveis

• Facilidade no momento da administração ou prescrição para diferentes portes de cães e gatos, garantindo dose adequada para o peso do 
animal.

Formulação injetável

• Opção segura e eficaz na antibioticoterapia de amplo espectro de uso hospitalar.
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Cmáx total é superior à soma da Cmáx da enrofloxacina com a Cmáx da ciprofloxacina.11

enrofloxacina

1,061 µ/mL

ciprofloxacina

0,194 µ/mL

Atividade total

1,64 µ/mL
Cmáx (1 hora após
administração)
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