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Mais informação: www.leispro.pt

O verdadeiro controlo da Leishmaniose, 
por Via Oral
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LEISGUARD® 5 mg/ml suspensão oral para cães. Composição (princípios activos): Domperidona: 5 mg Indicações de utilização: Redução do risco de desenvolvimento de uma infecção activa e doença clínica no caso de  
contacto com Leishmania infantum, através do aumento da resposta imunecom mediação celular. A eficácia do medicamento veterinário foi demonstrada em cães sujeitos a exposições naturais múltiplas ao parasita em 
zonas com alto risco de infecção. Controlo da progressão clínica da leishmaniose canina em estadios iniciais da doença (cães com níveis de anticorpos positivos baixos a moderados e sinais clínicos ligeiros como linfoadenopatia 
periférica ou dermatite papular). Contra-indicações: Não utilizar sempre que a estimulação da motilidade gástrica possa ser perigosa, por exemplo em caso de hemorragia gastrointestinal, obstrução mecânica ou perfuração. 
Não administrar em caso de hipersensibilidade à domperidona, ou a algum dos excipientes. Não administrar em animais com tumores da hipofise produtores de prolactina. A domperidona é metabolizada no fígado, 
por isso não deve ser administrada a animais com insuficiência hepática. Posologia e via de administração: 0,5 mg/kg/dia, equivalente a 1 ml/10 kg do medicamento veterinário, uma vez ao dia, durante 4 semanas 
consecutivas. O medicamento veterinário pode ser administrado directamente na boca do animal ou misturado na comida. Agitar bem antes de usar. Precauções especiais para o uso em animais: A administração deste 
medicamento veterinário produz um aumento temporário da prolactina plasmática e pode induzir alterações endócrinas como galactorreia. Por isso, deve ser administrado com precaução em cadelas com episódios anteriores 
de pseudogestação. Nº Registro: 373/01/11 DFVPT. Entidade titular da autorização de comercialização: Laboratórios Dr. ESTEVE, S.A.Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221 08041 – Barcelona (Espanha). Comercializdao por: 
Belphar Lda., Edif. Amoreiras Square, R. Carlos Alberto da Mota Pinto, Nº17-3ºA Amoreiras, 1070-313 Lisboa

Protecção anual com dois tratamentos

Apresentação comercial

Cobre um programa preventivo 
anual JUNHO-OUTUBRO 

em cães de 

10 KG

Cobre um programa preventivo 
anual JUNHO-OUTUBRO 

em cães de 

20 KG

1 Leisguard 60 ml

Pack 2 Leisguard 60 ml

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

coleira ou pipeta repelente de flebótomos
Programa preventivo

ou outro teste serológico quantitativo
1 análisis


