
Fórmula
Cada comprimido de Mellis® Vet 0,2 mg contém:
Meloxicam ___________________________________________________________ 0,2 mg
Excipientes q.s.p. ______________________________________________________ 70 mg

Informações técnicas
O meloxicam é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), inibidor preferencial da enzima 
cicloxigenase do tipo 2 (COX2), pertencente à classe dos oxicans, que inibe a produção de 
prostaglandinas envolvidas no processo inflamatório. O fármaco apresenta ação analgésica, 
antipirética e anti-inflamatória. O meloxicam é rapidamente absorvido por via oral, atinge 
pico plasmático adequado em até 7 horas e pode ser administrado junto com o alimento, 1 vez 
ao dia. O fármaco é eliminado de forma inativa nas fezes, na urina e na bile.

Indicações
Mellis® Vet 0,2 mg é indicado como analgésico e anti-inflamatório para gatos.

A EFICÁCIA DESTE PRODUTO NÃO FOI AVALIADA PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA).

Posologia e modo de usar
Mellis® Vet 0,2 mg deve ser administrado exclusivamente pela via oral. A dose recomen-
dada é de 0,1 mg/kg na primeira dose , seguido de 0,05 mg/kg a cada 24 horas por até 
14 dias de acordo com a tabela abaixo.

2 kg

4 kg

Peso do animal em kg Primeiro dia 0,1 mg/kg 
1  vez ao dia

Segundo e demais dias
0,05 mg/kg 1 vez ao dia

1 comprimido de 0,2 mg

2 comprimidos de 0,2 mg

½ comprimido de 0,2 mg

1 comprimido de 0,2 mg

VET®

MELOXICAM
MELLIS
USO VETERINÁRIO

Anti-inflamatório não esteroidal de uso oral para gatos.

De acordo com o estudo de eficácia realizado com gatos, o produto Mellis® Vet 0,2 mg foi 
considerado 100% eficaz para o controle da dor aguda e da inflamação, quando administra-
do na dose inicial de 0,1 mg/kg no primeiro dia, seguida pela dose de 0,05 mg/kg nos dias 
subsequentes, a cada 24 horas por 7 dias, em gatas submetidas a ovariossalpingo-histerec-
tomia (OSH). O tratamento poderá ser prolongado até o 14º dia,  de acordo com os resulta-
dos obtidos pelo estudo de segurança realizado com o produto.

Contraindicações
O produto não deve ser administrado a gatos com hipersensibilidade ao meloxicam ou a 
qualquer componente da fórmula. Não é recomendado para fêmeas prenhes, lactantes, 
nem a gatos com menos de 12 meses de idade, pois ainda não foram realizados estudos com 
esses grupos. Mellis® Vet 0,2 mg, assim como todos os anti-inflamatórios não esteroidais, 
não é recomendado para gatos portadores de distúrbios hemorrágicos, doenças cardiovas-
culares, hepáticas, renais e gastrointestinais, nem a animais desidratados, hipovolêmicos e 
hipotensos. 



Interações medicamentosas
Recomenda-se evitar o uso concomitante de Mellis® Vet 0,2 mg com anticoagulantes, outros 
anti-inflamatórios – esteroidais ou não esteroidais –, diuréticos, inibidores da enzima conver-
sora de angiotensina (IECAs) e fármacos potencialmente nefrotóxicos, devido ao risco de 
aumento da incidência de efeitos adversos.

Efeitos adversos
Diante do estudo de segurança realizado com gatos, o produto Mellis® Vet 0,2 mg  demons-
trou-se seguro, quando ministrado nas doses recomendadas e no dobro da dose, por até 14 
dias consecutivos. Pode ocorrer hiporexia em animais mais suscetíveis, com progressão para 
anorexia e desidratação. O quadro regride com a interrupção do uso do medicamento e/ou 
com o tratamento de suporte adequado. Durante esse período, não foram observadas 
alterações em exames hematológicos e bioquímicos.

Precauções
A segurança de Mellis® Vet 0,2 mg não foi testada em gatas gestantes ou lactantes, em 
gatos usados para procriação, nem em gatos com idade abaixo de 1 ano.

Proprietário e fabricante
Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.
Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039 Bragança Paulista - SP
CEP: 12929-600 - CNPJ: 49.475.833/0018-46 - SAC: 0800 941 5566
Responsável técnica: Daniela Ziolkowski, CRF-SP 29.486.

Vencimento: 24 meses após a data de fabricação.

Produto licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
sob o número 86/2020 em 10/08/2020.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Partida, data de fabricação e de vencimento: vide embalagem.

Cuidados de conservação
Manter o produto em local seco, sob temperatura ambiente (de 15°C a 30°C), ao abrigo da luz 
solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em casos de ingestão 
acidental, procurar um médico e levar a embalagem do produto.

Apresentação
Blíster com 10 comprimidos bissulcados.
Blíster com 4 comprimidos bissulcados (AMOSTRA GRÁTIS)

Advertências
Produtos de uso veterinário devem ser mantidos fora do alcance de crianças e de animais 
domésticos. Não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas ou produtos de higiene 
pessoal. Não foram realizados estudos de segurança com gatos abaixo de 1 ano de idade, 
fêmeas prenhes e lactantes. 

Intoxicação e superdosagem
Em casos de intoxicação ou superdosagem, procurar um médico-veterinário para avaliação 
do animal e prescrição de tratamento de suporte. Reações como hiporexia, anorexia e 
desidratação ocorreram em gatos que receberam o dobro da dose recomendada, cujo 
quadro regrediu com a interrupção da utilização do produto e/ou tratamento suporte 
adequado.
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