
POTÊNCIA E RAPIDEZ,  
EM DOSE ÚNICA DIÁRIA.
Upcard® é o NOVO diurético a base de 

torasemida em comprimidos palatáveis 
e facilmente divisíveis. A 1ª torasemida 

especificamente desenvolvida para 
cães no mundo. Uma real inovação no 
mercado veterinário para o tratamento 

dos sinais clínicos  da Insuficiência 
Cardíaca Congestiva (ICC).

Princípio ativo 
torasemida 

Indicação 
Tratamento dos sinais clínicos, 
incluindo edema e derrame na 
Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) 

Aprovado para o 
uso em cães de 
todas as raças, 

peso e idade

Possui 
biodisponibilidade 

superior a 90% 

Potência - A dose diária total da 
torasemida é 20 vezes menor 

que a da furosemida, para 
obtenção do mesmo efeito

Ação prolongada  
=  

24 horas 

Ação diurética mais 
estável = mais gentil 

para os rins

 Efeito poupador de 
potássio com menor 

excreção urinária

Dose
0,1 a 0,6 mg/kg

Aponte a câmera do seu celular 
para esse QR Code e baixe o 
folheto técnico em PDF



MAIS DO QUE UM SIMPLES DIURÉTICO

 Associado a uma redução de 2 
vezes o risco de um desfecho 
clínico desfavorável em 
comparação com a furosemida

 O status alimentar do 
paciente não interfere 
na administração

 Comprimidos 
pequenos e 
divisíveis = 
tecnologia Vetabs

 Facilmente associado 
a outras terapêuticas 
cardíacas

 Palatável sabor 
bacon = facilidade 
na administração 

 Caixas contendo 
30 comprimidos e 
validade de 3 anos

Peso atendido  
(Kg)

Comprimidos a administrar*

0,75 mg 3 mg

3,5

7,5

15

22,5

30

0,75 mg 3 mg
sulcado  
2 partes de 0,375 mg

tri sulcado
4 partes de 0,75 mg

DUAS APRESENTAÇÕES

Para pesos intermediários ou acima de 30 kg, você pode combinar as duas apresentações ou dividir os comprimidos com a precisão da tecnologia VETABS.

* Cálculo baseado na dose de 0,1mg/kg (menor dose efetiva). A dose poderá variar de 0,1 a 0,6mg/kg a depender do estado clínico do paciente e da indicação do médico-veterinário.

myhappypet.com.br

SAC 0800 741 1005

Para saber mais visite: vetoquinol.com.br

Para maiores informações, consulte a bula ou a embalagem do produto.

@vetoquinolAnimaisdeCompanhia

@vetoquinol_animaisdecompanhia
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