


Presolona é indicado para uso oral em cães, nos casos de:

Afecções dermatológicas, oculares, musculoesqueléticas, alérgicas, e doenças recidivantes e/ou 
crônicas de etiologia desconhecida que necessitam da redução do processo inflamatório.

A Prednisolona é um fármaco já biologicamente ativo, diferente da prednisona que necessita de 
conversão hepática para se transformar em Prednisolona. 

É indicada como a melhor opção para os pacientes com doença hepática grave, que podem ter 
dificuldades em converter a prednisona em Prednisolona. Nesses pacientes, é possível que não 
se tenha o mesmo efeito da Prednisolona a partir de prednisona. Além disso, certas interações 
medicamentosas podem afetar o metabolismo e a biodisponibilidade da prednisona1,2. Essa 
característica também permite um início de ação mais rápido do medicamento.

Medicamento à base de Prednisolona, 
glicocorticoide com potente ação anti-infl amatória.
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Indicações

Posologia e modo de usar

Cada comprimido de 80 mg contém:
Prednisolona (acetato)......................................... 10 mg
Excipientes q.s.p...................................................... 80 mg
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Indicações

Posologia e modo de usar

Presolona não requer conversão hepática

Processos inflamatórios ou alérgicos 1 a 2 comprimidos p/ cada 20kg de peso³.

2 comprimidos p/ cada 5kg de peso.Para imunossupressão

0,5 a 1,0 mg/kg de peso corporal

4 mg/kg de peso corporal

Administrado por via oral, nas seguintes doses diárias:

A dose total diária pode ser fracionada em 2 a 4 administrações.


