Dicas importantes!
1-Verifique se a contenção está adequada,
evitando acidentes para você e para o
animal.
2- Certifique-se de que os medicamentos e
vacinas estão armazenados adequadamente
e no prazo de validade.
3- Separe todo o material que vai ser
utilizado, antes de começar o trabalho.
4- Utilize seringas e agulhas descartáveis.
5- Sempre utilize uma agulha para cada
animal e passe álcool iodado 2%, no local
antes da aplicação.
6- Siga sempre a prescrição do médico
veterinário, a aplicação de medicamentos
por conta própria pode matar o animal.
7- Certifique-se de que a via de aplicação
está correta.
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Aplicação de
medicamentos injetáveis
em eqüinos

Vias de aplicação mais utilizadas:
1- Intramuscular

Passe o álcool iodado,
verifique se a agulha
está na veia e aplique
lentamente

2- Sub-Cutânea

Local
correto de
aplicação

Passe o álcool
iodado, puxe a pele,
puxe o êmbolo e
aplique na prega da
pele (entre a pele e
o músculo)

Passe o álcool iodado,
introduza a agulha
(que está acoplada na
guia) na veia.
Encaixe o tubo na quia
e empurre o tubo
devagar

Fonte: Feitosa, F.L.F, Semiologia Veterinária. 4ed. Editora Roca, 807p., 2004.

3-Intra venosa

Determine o local,
passe o álcool iodado
e antes de aplicar
puxe o êmbolo da
serinda.
SE VIER SANGUE
NÃO APLIQUE!

Coleta de sangue:

ATENÇÃO!
Artéria carótida
O sangue é vermelho claro e
vivo
NÃO APLIQUE!
Veia jugular
O sangue é vermelho escuro
Então pode aplicar!!!!!!

Não aplique nada por conta própria.
Só aplique o medicamento no local que é
recomendado, não troque a via de aplicação.

