
INIBIDOR DA SECREÇÃO ÁCIDA GÁSTRICA PALATÁVEIS PARA CÃES E GATOS

Uso Veterinário
Comprimidos palatáveis contendo 10 mg de Omeprazol. 

FÓRMULA
Cada comprimido de 120 mg contém: 

Gastroblock

Omeprazol 10 mg

Excipiente q.s.p. 120 mg

DESCRIÇÃO 
O Gastroblock é apresentado na forma de comprimidos palatáveis a base de omeprazol, 
antiácido que atua como um inibidor da bomba gástrica de ácido clorídrico (HCl). 

INDICAÇÕES
Gastroblock é indicado para cães e gatos no tratamento de gastrites, erosões e demais 
lesões gástricas ou em casos que haja necessidade de inibir a hipersecreção gástrica. 

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, porém foram conduzidos estudos pela empresa fabricante que demonstraram 
que o produto apresenta as características desejadas e necessárias de eficácia e segurança 
para a indicação a que se destina obtendo, dessa forma, emissão de Licença Provisória. 

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR
O produto é apresentado na forma de comprimidos palatáveis e deve ser administrado pela 
via oral, na dose de 1 mg de omeprazol por quilo de peso corporal (1 mg/kg), diariamente, 
durante 14 dias ou à critério do médico veterinário.

Peso do animal Comprimidos de Gastroblock

Até 2,5 kg 1/4 comprimido

2,6 a 5 kg 1/2 comprimido

5,1 a 7,5 kg 3/4 comprimido

7,6 a 10 kg 1 comprimido

11 a 15 kg 1 e 1/2 comprimidos

16 a 20 kg 2 comprimidos

21 a 30 kg 3 comprimidos

31 a 40 kg 4 comprimidos

*Para cães acima de 40 kg, seguir a dose de 1 mg/kg. 

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO
O uso do omeprazol é bastante tolerado e possui segurança, porém, deve-se evitar o uso 
em animais com hipersensibilidade conhecida ao omeprazol. O uso do Gastroblock não foi 
testado em cadelas gestantes e em filhotes com menos de 2 meses de idade. 

PRECAUÇÕES
Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto. Não utilizar o produto vencido.

REAÇÕES ADVERSAS
Não houve reação adversa relacionado ao produto Gastroblock nos estudos clínicos realizados.

Gastroblock



INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS / INFORMAÇÃO PARA USO MÉDICO
Varfarina e outros bloqueadores da vitamina K: O omeprazol pode aumentar o metabolismo 
destes compostos, podendo haver risco de hemorragia. 
Corticosteroides: O omeprazol pode aumentar a concentração sérica destes compostos, 
podendo ampliar seus efeitos colaterais. 
Digoxina: O omeprazol pode aumentar a concentração sérica da digoxina, podendo ampliar 
seus efeitos colaterais. 
Inibidores da ECA (inibidores da conversão da enzima da angiotensina), tais como captopril 
e enalapril: O omeprazol causa redução na absorção destes compostos, podendo reduzir 
a eficácia. 
Antifúngicos: O omeprazol reduz o efeito terapêutico de antifúngicos.

APRESENTAÇÃO
Cartucho contendo 1 strip com 10 comprimidos palatáveis ou Display contendo 3 ou 5 strips 
com 10 comprimidos palatáveis cada.

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

CONSERVAÇÃO
Conservar o produto à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C, em local seco e fresco, 
ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos. O descarte deve 
ser realizado conforme legislação vigente. 

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico veterinário.
Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob 
o número n° 213/2019 em 29/04/2019. 

RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO VETERINÁRIO
Dr. Danillo Silva Marcon 
CRMV – SP 36.982

PROPRIETÁRIO FABRICANTE
Laboratório Bio-Vet Ltda. Vansil Indústria Com. e Representações Ltda.
R. Cel. José Nunes dos Santos, 639 Rua João Augusto Cirelli, 640
06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP 13690-000 - Descalvado-SP
CNPJ 60.411.527/0001-30 CNPJ 50.472.547/0001-68 
INDÚSTRIA BRASILEIRA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Acesse a bula e outras informações  
sobre este medicamento usando  
o código ao lado.

Obrigado por nos deixar cuidar 
da saúde do seu pet!

faleconosco@biovet.com.br

WhatSac: 
(11) 9 9545-5595

www.biovet.com.br                                                                                                                                 869-me


