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01. ANALGÉSICOS 
ANTI-INFLAMATÓRIOS 

 
AZIUM ....................................... MSD  .............................. 52 
BALSAMEX  ............................... CHAMITEC .................... 09 
BANAMINE  ............................... MSD  .............................. 53 
BUSCOFIN ................................ AGENER  ....................... 68 
CALMINEX  ................................ MSD  .............................. 53 
CALMIUN  .................................. AGENER  ....................... 69 
CORTVET  ................................. UCB  .............................. 36 
DEXIN  ....................................... VETOQUINOL  ............... 63 
DEXIUM  .................................... CHEMITEC .................... 11 
DICLOFENACO  ........................ BRAVET  ........................ 16 
DICLOFENACO  ........................ OURO FINO .................... 32 
DIPIRONA  ................................. IBASA  ........................... 19 
DIPIRONA  ................................. ZOETIS  ......................... 45 
DIUZON  .................................... CHEMITEC .................... 11 
FINADOR  .................................. OURO FINO  .................. 33 
FLOP  ........................................ VETOQUINOL  ............... 64 
FLUCORTAN  ............................ ZOETIS  ......................... 45 
FLUNIXIN .................................. CHEMITEC .................... 12 
FLUNIXINA  ............................... UCB  .............................. 37 
GANASEG  ................................ ELANCO  ....................... 50 
KETOGET  ................................. AGENER  ....................... 69 
MEGACILIN  .............................. AGENER  ....................... 69 
NAQUASONE ............................. MSD................................ 56 
PIRONAL  .................................. VETOQUINOL  ............... 64 
SEPTIPEN PLUS  ...................... VALLÉE ......................... 42 
TERRACAN  .............................. AGENER  .................. 70,71 
VETFLOGIN  .............................. VALLÉE ......................... 43 
 

02. ANESTÉSICOS 
 
ANESTÉSICO  ........................... BRAVET  ........................ 16 
ANESTEX  ................................. VETOQUINOL  ............... 62 
 

03. ANTIBIÓTICO 
 
AGROTHAL  .......................... FABIANI  ............................ 48 
AGROVET .............................. ELANCO  ........................... 49 
ANTIDIARRÉICO .................... VALLÉ  ............................... 41 
AVEMETAZINA ....................... UCB  .................................. 35 
AVEREX ................................. VETBRAS ........................... 57 
BAYTRIL ............................... BAYER............................. 05,06 
BORGAL ................................. MSD  .................................. 53 
CALBIOTICO .......................... CALBOS ............................. 26 
CHEMITRIL ............................ CHEMITEC ................... 10,11 
CORTA CURSOL .................... OURO FINO  ...................... 32 
ENROFLOXAXINA .................. FABIANI  ............................ 49 
FLOXIN................................... VETOQUINOL  ................... 64 
FORTIBIÓTICO  ..................... UCB  .................................. 37 
IBATRIM  ............................... IBASA ............................ 20/21 
KARABÉ  ............................... UCB  .................................. 37 
KINETOMAX ........................... BAYER  .............................. 08 
MAT-GERM 600  .................... CALBOS ............................ 28 
NATUFLIN .............................. NATURRICH  ..................... 31 
OXITRAT LA PLUS  ............... VALLÉ  ............................... 42 
PARACURSO ........................ FABIANI  ............................ 51 
PENCIVET .............................. MSD  .................................. 54 
PENFORT PPU LA ................. OURO FINO  ...................... 34 
PENTABIÓTICO  .................... ZOETIS  ............................. 46 
REVERIN PLUS  .................... MSD  .................................. 55 
SOLUTETRA .......................... IBASA  ............................... 22 
SULFAMICINA ........................ IBASA  ............................... 22 
TERRA COTRIL  .................... ZOETIS  ............................. 47 
TRIBRISSEN  ......................... VIRBAC  ............................. 29 
TRISSULFIN ........................... OURO FINO ........................ 34 
TYLAN  .................................. ELANCO  ........................... 52 
 

04. ANTIBIÓTICOS 
OXITETRACICLINAS 

 
TERRAMICINA  ...................... ZOETIS  ............................. 48 
TERRAMICINA LA ................. ZOETIS  ............................. 47 
TERRAMICINA MAIS  ............ ZOETIS  ............................. 47 
TORMICINA  .......................... FABIANI  ....................... 51,52 
 
 
 

05. ANTIMASTÍSTICOS 
 
GENTATEC  ........................... CHEMITEC  ....................... 12 
MASTICAL  ............................ CALBOS  ........................... 27 
MASTIFIN  ............................. OURO FINO  ..................... 34 
MASTIZONE .......................... UCB  ................................. 38 
 

06. ANTIPULGAS 
SARNICIDAS 

 
ANTIPULGAS  ............................ IBASA  ........................... 22 
PIK PULGA  ............................... PIKAPAU  ...................... 15 
PULFO  ...................................... LAIPPE  ......................... 23 
SABONETE  ............................... BAYER  ......................... 08 
SABONETE  ............................... IBASA  ........................... 21 
SHAMPOO CONDICIONADOR  ..... IBASA  ........................... 21 
TALCO  ...................................... IBASA  ........................... 22 
TIMBACO SPRAY  ..................... UCB  ............................. 41 
 

07. APLICAÇÕES GERAIS 
 
ANTITÓXICO ............................. UCB  ............................. 35 
NEOMASTIC ............................... CALBOS......................... 29 
ÓLEO CANFORADO  ................. UCB  ............................. 38 
OTOLIN ...................................... UCB ............................... 40 
PENCIL ....................................... CALBOS......................... 29 
PURGANTE SALINO  ................. UCB  ............................. 40 
THUYA AVÍCOLA  ...................... PROVETS  .................... 25 
TRISTEZINA .............................. UCB  ............................. 41 
VERRUTRAT ............................. UCB  ............................. 41 
 

08. CARRAPATICIDAS 
MOSQUICIDAS 

 
AEROCID  .................................. AGENER  ...................... 68 
ALATOX  .................................... ZOETIS  ........................ 44 
BARRAGE  ................................. ZOETIS  ........................ 44 
COLOSSO ................................. OURO FINO ................... 32 
CYPERMETRIL POUR ON  ........ UCB  ............................. 36 
CYPERMETRIL PULV. ................  UCB  ............................ 37 
IBATOX  ..................................... IBASA  ........................... 20 
MADALDRIN  ............................. PIKAPAU  ...................... 15 
MATA MOSCA  .......................... SYNGENTA  .................. 66 
 

09. DESINFETANTES 
CICATRIZANTES E ANTI-SÉPTICOS 

 
CB 30  ........................................ OURO FINO  ................. 32 
CHARMDOG  ............................. UCB  ............................. 36 
COLIRIO  ................................... UCB  ............................. 36 
CREOLINA .................................. EUROFARMA................. 31 
CRUZWALDINA .......................... EUROFARMA................. 31 
FARMARON  .............................. VETOQUINOL  .............. 63 
FORMOPED  .............................. ZOETIS  ........................ 46 
GANADOL  ................................. ZOETIS  ........................ 46 
GLICIODO  ................................. IBASA  ........................... 20 
MATA GERM  ............................. VILAVET  ....................... 68 
OTOLIN  ..................................... CALBOS  ....................... 38 
POMADOL  ................................ UCB  ............................. 40 
THUYA  ...................................... NATURRICH ................. 30 
 

10. ENDECTOCIDAS 
(Vermes + Bernes + Carrapatos + Sarnas + Piolhos) 

 
ALTEC  ...................................... FABIANI  ....................... 49 
AMITRAZ  .................................. CALBOS  ....................... 25 
ANTEC  ...................................... CALBOS  ....................... 25 
BABESIN  ................................... VETOQUINOL  .............. 62 
BOLFO  ...................................... BAYER  ......................... 06 
BOVITRAZ  ................................ BAYER  ......................... 06 
BUTOX  ...................................... MSD ............................... 53 
CHEMITAL CÃES  ...................... CHEMITEC  ................... 09 
CHEMITAL GATOS  ................... CHEMITEC  ................... 09 
CHEMITAL PLUS  ...................... CHEMITEC  ................... 09 
CHEMITAL PUPPY  .................... CHEMITEC  ................... 10 
DECTOMAX  .............................. ZOETIS  ........................ 44 
EQUEST PRAMOX  .................... ZOETIS  ........................ 45 
EQUIVET  .................................. VETBRAS  ..................... 60 
EQVALAN  ................................. MERIAL  ........................ 55 
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FARINHA DE CALCIO................. CALBOS ......................... 29 
HIPOFEN  .................................. CALBOS ........................ 27 
IMIZOL  ...................................... MSD  .............................. 54 
IVOMEC  .................................... MERIAL  ......................... 56 
PULGOL  ................................... VETBRAS  ..................... 61 
RANGE  ..................................... VALLÉE ......................... 42 
RIPERCOL  ................................ ZOETIS  ......................... 47 
SANAGOGO  ............................. PROVETS  ..................... 24 
SARTOP  ................................... UCB  .............................. 40 
TOPLINE ................................... MERIAL  .................... 56,57 
TRIATOX  .................................. MSD  .............................. 55 
WORMEK  ................................. VETOQUINOL  ............... 66 
 

11. FORTIFICANTES 
SUPLEMENTOS 

 
ADE  .......................................... CALBOS ........................ 26 
ADE EMULSIF  .......................... ZOETIS  ......................... 43 
ADE  .......................................... VILAVET  ....................... 67 
AVERIN  .................................... VETBRAS  ..................... 57 
BIOTRIN  ................................... VETBRAS  ................ 58,59 
BIOXAN COMPOSTO  ............... VALLÉE .......................... 43 
CÁLCIO ORAL  .......................... VETBRAS  ..................... 59 
CÁLCIO REFORÇADO  .............. OURO FINO  .................. 31 
CALFON  ................................... BAYER  .......................... 06 
CANTO LINDO  .......................... PROVETS ....................... 24 
CATOSAL  ................................. BAYER  .......................... 07 
CEVADOR  ................................ CALBOS ........................ 26 
CEVADOR  ................................ VILAVET  ....................... 67 
CEVAFORTE  ............................ CALBOS ........................ 26 
CEVAMIX  .................................. VETBRAS  ..................... 59 
FARINHA CÁLCIO ..................... VETBRAS  ..................... 60 
FERDEX  ................................... FABIANI  ........................ 50 
FERRODEX  .............................. FABIANI  ........................ 50 
FERRON  ................................... CALBOS ........................ 27 
FLUÍDO  ..................................... IBASA  ........................... 19 
FORTEMIL SORO  ..................... OURO FINO  .................. 33 
GLICOFORTE  ........................... FABIANI  ........................ 50 
GLUCAFÓS  .............................. MSD  .............................. 54 
HIDRAVET  ................................ VETBRAS  ..................... 60 
LINOVET ................................... VETBRAS  ..................... 60 
MOD  ......................................... AGENER  ....................... 69 
MODIFICADOR  ......................... BRAVET  ........................ 17 
MONOVIN A  .............................. BRAVET  ........................ 18 
MONOVIN B1  ............................ BRACET ......................... 18 
MONOVIN B12  .......................... BRAVET  ........................ 18 
MONOVIN K  .............................. BRAVET  ........................ 18 
PATA NEGRA  ........................... CALBOS ........................ 29 
PHENODRAL  ............................ UCB  .............................. 39 
POLIVIN B12  ............................. BRAVET  ........................ 19 
POTEMIN .................................. VETBRAS  ..................... 61 
POTENAY  ................................. ZOETIS  ......................... 48 
POTENFORT  ............................ AGENER  ....................... 70 
RUBRALAN ............................... CALBOS ........................ 28 
SOROVITA ................................ UCB  .............................. 40 
STRONG PIG  ............................ CALBOS ........................ 29 
STRONG ................................... VILAVET  ....................... 68 
SUPLEMENTO  .......................... LAIPPE  ......................... 24 
VALLECALCIO  .......................... VALLÉE ......................... 42 
VETGOLD  ................................. VETBRAS  ..................... 61 
VIT ADE  .................................... CALBOS ........................ 29 
VITAGOLD  ................................ FABIANI  ........................ 52 
 

12. HORMÔNIOS 
 
ANTICION  ................................. UCB  .............................. 35 
CIOSIN  ..................................... MSD  .............................. 54 
ECP  .......................................... ZOETIS  ......................... 45 
OCITOCINA  .............................. UCB  .............................. 38 
PLACENCAL............................... CALBOS ......................... 28 
PLACENTEX  ............................. AGENER  ....................... 70 
PLACENTINA  ............................ UCB  .............................. 39 
PROLACTON  ............................ FABIANI  ........................ 51 
SINCROCIO  .............................. OURO FINO  .................. 34 
 

13. MATA BICHEIRAS 
 
LARVADIL  ................................. LAIPPE  ......................... 23 
LEPECID ................................... OURO FINO  .................. 33 

MATA BICHEIRA  ....................... ZOETIS  ........................ 46 
TANIDIL  .................................... BAYER  ......................... 08 
UGUENTO  ................................ VETOQUINOL  .............. 66 
 

14. PRAGAS DIVERSAS 
BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS E RATOS 

 
BARATICIDA  ............................. CITROMAX  ................... 14 
CIPERMETRINA  ........................ CALBOS  ....................... 26 
FICAM  ....................................... BAYER  ......................... 04 
FORMICIDA  .............................. PIKAPAU  ...................... 14 
GRÃO FORTE  ........................... INSETMAX  ................... 13 
IBASOLE  ................................... IBASA  ........................... 21 
ICON  ......................................... SYNGENTA  .................. 66 
KAOCID MATA FORMIGA  ......... LAIPPE  ......................... 23 
K-OTHRINE  ............................... BAYER  ......................... 04 
K-OTHRINE CE  ......................... BAYER  ......................... 04 
K-OTHRINE PÓ  ......................... BAYER  ......................... 05 
K-OTHRINE SC  ......................... BAYER  ......................... 05 
K-THRINE BARATAS  ................ BAYER  ......................... 04 
MALATHION .............................. PIKAPAU  ...................... 15 
MATA MOSCA SWAT  ................ CEVA  ........................... 13 
MATA RATO .............................. SYNGENTA  .................. 67 
MIREX SD  ................................. MIREX  .......................... 13 
PIK RATO ................................... PIKAPAU........................ 15 
RATAK  ...................................... SYNGENTA  .................. 67 
RODILON PELLETS  .................. BAYER  ......................... 05 
 

15. VERMICIDAS 
 
ABAMECTINA GEL  ................... OURO FINO  ................. 31 
CANTO LINDO (VERMIFULGO)  .... PROVETS  .................... 24 
CIUREX ..................................... VETOQUINOL  .......... 62,63 
DRONTAL  ................................. BAYER  ......................... 07 
FARMAZOLE ............................. VETOQUINOL  .......... 63,64 
IVERMECTINA PASTA  .............. OURO FINO ................... 33 
IVERMIN  ................................... CALBOS  ....................... 27 
MEBENDAZOLE  ........................ NATURRICH ................. 30 
NATU VERME  ........................... VETBRAS  ..................... 61 
PLATELMIN PASTA  .................. UCB  ............................. 39 
PROVERME  .............................. FABIANI  ....................... 51 
PROVEX  ................................... PROVETS  .................... 25 
VERMIFULGO  ........................... NATURRICH ................. 30 

 
16. OUTROS 

 
ADENOZIN  ................................ VETOQUINOL  .............. 62 
ANTOX  ...................................... IBASA  ........................... 19 
BENZOCREOL  .......................... SANTA CLARA  ............. 08 
BLO-TROL  ................................ ZOETIS  ........................ 44 
BOCIODO  ................................. BRAVET  ....................... 16 
CALFOZ ...................................... CALBOS......................... 28 
COBALZAN  ............................... BRAVET  ....................... 16 
HEPAXOTAN  ............................ VALLÉE  ........................ 43 
MARFIX ..................................... BRAVET  ....................... 17 
MERCEPTON  ............................ BRAVET  ....................... 17 
PIPI NATU  ................................. NATURRICH ................. 31 
POLIJET .................................... VETOQUINOL  .............. 65 
PULMODRAZIN .......................... EUROFARMA................. 31 
RUMINOL  .................................. VETOQUINOL  .............. 65 
SEDACOL ................................... CALBOS......................... 28 
SEMIDIN  ................................... VETOQUINOL  .............. 65 
STOP .......................................... CALBOS......................... 28 
TEXOLIN  ................................... VETOQUINOL  .............. 65 
UNGUENTO  .............................. CHEMITEC  ................... 13 
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Laboratório Laboratório

FICAM BAYER K-OTHRINE 2P BAYER

Indicações: Produto efi caz contra escorpiões, pulgas, 
carrapatos e baratas, assim como também no contro-
le de triatomíneos, culicídeos e fl ebotomíneos, veto-
res da doença de Chagas, dengue, malária, fi lariose e 
leishmanioses.

Uso: indicado para pulverizações residuais de um am-
plo espectro de pragas em edifí cios de serviços domés-
ti cos, industriais, comerciais e públicos.

Aplicação: Áreas internas e externas.

Indicações: K-Othrine 2P 
é um inseti cida altamen-
te efi caz contra Pulgas, 
Formigas urbanas e Ba-
ratas.

Uso: K-Othrine 2P é um inseti cida pó com alto poder 
residual, indicado para controle de baratas, pulgas e 
formigas.

Aplicação: Polvilhar Inseti cida K-Othrine 2P em frestas, 
assoalhos, esconderijos e em locais presumíveis de pas-
sagem de insetos.

CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

70286 65740

73352 65742
65703

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

15G 1KG

10G 1LT
250ML

EMB. EMB.

EMB. EMB.

CX 10 KG 01

PC 01 LT 01
PC 01

Uso: Indicado para controle de Baratas.

Aplicação: Remova o lacre do bico da seringa do K-O-
thrine®  e aplique o produto em gotas, pressionando o 
êmbolo da seringa. Aplicar 1 gota – 3 gotas de 5mm de 
diâmetro por metro quadrado de área a ser tratada.

Uso: Indicado para controle de Baratas, Formigas, 
Moscas e Cupins de madeira seca.

Aplicação: Diluir a quanti dade recomendada no rótulo 
e aplicar em frestas, fendas, atrás de móveis e eletro-
domésti cos, tampas de bueiros, rodapés e todos os 
locais presumíveis de passagem dos insetos, especial-
mente em cantos escuros. Produto de uso profi ssional.

K-OTHRINE BAYER BARATAS K-THRINE CE 25 BAYER
Indicações: K-Othrine 
Baratas é indicado para 
controle de baratas de 
esgoto (Periplaneta 
americana) baratas do 
ti po paulisti nha ou ale-
mã (Blatella germanica). 
Pode ser usado em toda 
a casa, pois é um pro-
duto de alta segurança, 
não mancha e não tem 
cheiro.

Indicações:  K-Othrine CE 25 é 
um inseti cida piretróide com 
ação de choque e residual in-
dicado para controle de bara-
tas, moscas (larvas e adultos) 
e aplicação FOG (termonebu-
lização) para controle de mos-
quitos. Também controla bro-
cas e cupins de madeira seca.

Laboratório Laboratório
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Laboratório

K-OTHRINE PÓ BAYER K-OTHRINE SC 25 BAYER

Indicações: Inseti cida em pó para controle de formigas 
(todas as espécies, inclusive de jardim) baratas e pul-
gas. Ideal para áreas onde não se pode aplicar líquidos 
(caixas de gordura, conduítes etc). Não se mistura com 
água.

Uso: Polvilhar sobre pisos, rodapés, frestas nas pare-
des, lixeiras e locais presumíveis de passagem de in-
setos. 

Indicações: K-Othrine® SC 25 é um inseti cida piretróide 
com ação residual, indicado para controle de moscas 
(larvas e adultos) e insetos rasteiros. 

Uso: Indicado para controle de Baratas, Formigas e 
Moscas.

Aplicação: Diluir a quanti dade recomendada de K-O-
THRINE SC 25 indicado conti das no rótulo, na bula e 
receita. Pulverizar as superfí cies a serem tratadas.

CÓD. CÓD.

CÓD.
CÓD.

65745 65741
65704

65744
83993
83992
83994

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO

100G 30 ML
250ml

25G
150MG
15MG
50MG

EMB. EMB.

EMB.
EMB.

PT 01 CX 25
PC 01

PT 40
CX 01
CX 01
CX 01

Uso: As quanti dades a serem administradas devem ser 
sufi cientes para que todos os roedores tenham a 
oportunidade de ingerir a isca ao menos uma vez. 

Aplicação: Recomenda-se a colocação do produto 
dentro de caixas ou tubos que permitam o acesso ex-
clusivo aos roedores, pois estes sentem-se mais segu-
ros comendo escondidos.

Uso: • Altamente palatavel; • Para cães e gatos; •  In-
dicado no tratamento de infecções pós-operatórias 
decorrentes de castrações, laparotomias e lesões aci-
dentais;  dérmicas; respiratórias; entéricas; ouvido; 
geniturinárias.

Indicações:
Rodilon® R é um rati cida 
anti coagulante de dose 
única na forma de pellets 
parafi nados resistentes à 
água, prontos para o uso e 
que podem ser ofertados 
tanto em locais secos, quan-
to úmidos, sem  perda de 
efi ciência.

disti ngue-se por sua rápida absorção, metabolização e 
distribuição no organismo. É um produto à base de en-
rofl oxacino, com a vantagem especial de possuir uma 
elevada efi cácia contra bactérias e micoplasmas resis-
tentes a outras substâncias anti microbianas.

RODILON PELLETS BAYER BAYTRIL BAYER FLAVOUR

Indicações: O Anti bióti co 
Bayer Baytril Flavour é um 
potente agente quimiote-
rápico de ação bactericida 
pertencente ao grupo das 
quinolonas. Possui um lar-
go espectro de ação anti -
microbiana e
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Laboratório Laboratório

BAYTRIL BAYER INJETÁVEL 5% BOLFO BAYER PÓ

Indicações: O Anti microbiano Bayer Baytril Injetável 
5% - 10 mL é um potente agente quimioterápico de 
ação bactericida pertencente ao grupo das quinolonas. 
Possui um largo espectro de ação anti microbiana e dis-
ti ngue-se por uma rápida absorção, metabolização e 
distribuição no organismo. 

Uso: Ajuda nas infecções pós-operatórias; - Infecções 
do ouvido (oti tes); - Lesões acidentais; - É um produto 
à base de enrofl oxacino.

Aplicação: Via endovenosa ou subcutânea.

Indicações: Bolfo® é efi -
caz contra as pulgas do 
homem e dos animais 
domésti cos (Pulex irri-
tans, Ctenocephalides 
spp.) que de maneira 
oportunista infestam ins-
talações pecuárias.

Uso: Para o tratamento de instalações exclusivamente 
pecuárias e esterqueiras, contra piolhos, ácaros, mos-
cas e pulgas

Aplicação: Polvilhar Bolfo® usando 50g a 100g do pro-
duto por m2, evitando contaminar bebedouros e come-
douros.

CÓD. CÓD.

CÓD.
CÓD.

83996 84007
84008

84011
84012 84013

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO

10ML 1KG
200GR

200ML
40ML 200ML

EMB. EMB.

EMB.
EMB.

PC 01 CX 01
PC 01

PC 01
CX 12 PC 01

Indicações: Carrapati cida para bovinos e sarnicida 
para suínos. 

Aplicação: Bovino:     Diluir 40 mL em 20 litros de água;
    Aplicar individualmente com o animal conti do. Todo 
o corpo do animal deve fi car molhado;
    A quanti dade de calda para molhar um bovino adulto 
não deve ser inferior a 5 litros.
Suíno:     Diluir 20 mL em 5 litros de água;
    Pulverizar os animais.
Deve-se fazer a diluição no momento do uso, mistu-
rando bem.

Uso: Paresias, paralisias e tetanias hipocalcêmicas an-
tes, durante e após o parto e durante a lactação (febre 
vitular, eclâmpsia), tetania das pastagens, tetania de 
viagem (câimbras), estados alérgicos, urti cária, into-
xicações, exantema, púrpura hemorrágica, hemoglo-
binúria e hemorragias. Perturbações do metabolismo 
mineral (defi ciência de Ca, P e Mg) e Acetonúria.

Aplicação: O método mais aconselhável é aplicar a me-
tade da dose lentamente por via intravenosa e a outra 
parte por via subcutânea.

BOVITRAZ  BAYER ORAL CALFON BAYER INJET

Indicações: Calfon® é um tô-
nico, restaurador orgânico e 
anti tóxico injetável à base de 
cálcio, magnésio e butafosfa-
na (fósforo orgânico).

Laboratório Laboratório
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CATOSAL BAYER B12 INJET DRONTAL BAYER GATOS

Uso: Perturbações do metabolismo provocadas por ali-
mentação defi ciente, condições afi siológicas ou doenças; 
Perturbações do desenvolvimento e da alimentação dos 
animais novos por afecções próprias da criação; Metafi la-
xia da esterilidade e de afecções puerperais, coadjuvante 
ao tratamento da esterilidade; Tetania e paresia, como 
complemento do cálcio e magnesioterapia; Como tônico, 
nos casos de esforço excessivo e esgotamento, para au-
mentar a força muscular nos animais saudáveis.

Aplicação: Via intravenosa, intramuscular ou subcutâ-
nea.

Indicações:  Elimina vermes redondos e chatos. 

Uso: É especialmente indicado para o tratamento e 
controle das verminoses intesti nais dos gatos, apresen-
tando excelente ati vidade contra os parasitas.

Aplicação: Deve ser administrado por via oral em dose 
única.

CÓD. CÓD.

CÓD.

CÓD.

84016 83998

84003
84002
84004 84005

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

10ML CX/4 COMP

10KG - CX/2 COMP
10KG - CX/4 COMP
35KG - CX/2 COMP 20ML

EMB. EMB.

EMB.

EMB.

PC 01 CX 01

CX 01
CX 01
CX 01 PC 01

Indicações: Elimina vermes redondos e chatos. Alta efi -
cácia contra giárdia.

Aplicação: É Indicado para o tratamento e controle das 
verminoses intesti nais e da giardíase em cães, apresen-
tando excelente ati vidade parasitos.

Aplicação: Possui moderno componente palatabili-
zante que facilita a aceitação do comprimido pelos 
animais. Caso necessário, os comprimidos podem ser 
misturados à ração ou à carne, sendo muito bem tole-
rado e dispensando regime especial ou jejum prévio.

Indicações: É especialmente indicado para o tratamen-
to e controle das verminoses intesti nais e da giardíase 
em fi lhotes de cães e adultos das raças miniaturas, 
apresentando excelente ati vidade contra os parasitos.

Aplicação:  Deve ser administrado exclusivamente por 
via oral.

DRONTAL BAYER PLUS CARNE DRONTAL BAYER PUPPY ORAL
Laboratório Laboratório

Indicações: É uma solução 
injetável de fósforo orgânico 
(Butafosfana) e vitamina B12 
que esti mula os processos me-
tabólicos e melhora os índices 
produti vos e reproduti vos dos 
animais.
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Laboratório

CÓD.
70888
70887

DESCRIÇÃO
1LT

500ML

EMB.
LT 01
PC 01

Indicado para uso em equipamentos e utensílios 
pecuários; nas afecções das mucosas das cavidades
naturais e no tratamento do umbigo dos recém-nas-
cidos.

Aplicação: Uti lizar puro ou em solução a 3% durante 3 
a 5 dias seguidos. Uso externo.

Indicações:
Desinfetante com ação 
sobre microorganismos 
dos gêneros Salmo-
nella, Staphylococcus, 
Pseudomonas e Esche-
richia. 

BENZOCREOL SANTA MARINA

Laboratório Laboratório

KINETOMAX BAYER INJET SABONETE BAYER ASUNTOL

Indicações:  Kinetomax® é um anti bióti co de amplo es-
pectro que promove a rápida recuperação dos animais 
em dose única.

Uso: Atua nas infecções dos bovinos, suínos, ovinos 
e caprinos, causadas por bactérias gram-negati vas e 
gram-positi vas, e micoplasmas sensíveis ao enrofl o-
xacino.

Aplicação: Aplicar 3mL/40kg de peso vivo, por via en-
dovenosa, intramuscular ou subcutânea em dose úni-
ca. Não aplicar mais de 15mL por local de aplicação.

Indicações: Para proteger seus cachorros de infestações 
de pulgas, carrapatos e piolhos, a Bayer desenvolveu 
o Sabonete Ectoparasiti cida Asuntol, que conta com 
composição formulada que garante a proteção contra 
pulgas e carrapatos e auxilia no tratamento de sarnas, 
além de ainda embelezar a pelagem de seu cachorro, 
deixando-a limpa, cheirosa e com brilho natural!

Uso: Protege contra infestações de pulgas, carrapatos e 
piolhos; Auxilia no tratamento de sarnas;  Deixa a pela-
gem brilhante e hidratada; 

CÓD. CÓD.

CÓD.

84014 84006

84015

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

20ML 80G

200GR

EMB. EMB.

EMB.

PC 01 PC 01

PC 01

É especialmente indicado para o tratamento e pre-
venção das miíases (bicheiras) em bovinos, equinos, 
suínos e ovinos, causadas pelas larvas da mosca Co-
chliomyia hominivorax. Tanidil® protege escoriações, 
feridas de castração e descorna, feridas cirúrgicas e de 
decúbito, feridas de esquila, pisaduras e o umbigo dos 
recém-nascidos contra os insetos e suas larvas. Tani-
dil® também é indicado contra o carrapato da orelha 
dos equinos, Anocentor nitens.

Aplicação: Polvilhar Tanidil® sobre as feridas até cobri-
-las completamente.

TANIDIL BAYER PÓLaboratório

Indicações: Tanidil® é 
um matabicheira em pó 
para tratamento e pre-
venção. Protege a ferida 
e tem descarte zero.
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BALSAMEX CHEMITEC CHEMITAL CHEMITEC CÃES

Indicações: Pomada sedati va, descongesti onante e bal-
sâmica indicada para inchaços nas juntas e arti culações, 
contusões, luxações, machucados por bati das, tumores, 
reumati smo, algias musculares, torceduras, distensões 
ligamentosas e pisaduras.

Uso: Estados infl amatórios em geral agudos ou crônicos.

Aplicação: Uso externo.

Indicações: Indicado no combate dos principais nema-
tódeos e cestódeos de cães.

Uso: Anti -helmínti co de amplo espectro. Praziquantel e 
Pamoato de Pirantel.

Aplicação: Deve ser administrado por via oral, mistu-
rado à ração, carne ou qualquer outro alimento que 
agrade o animal, dispensando regime especial ou jejum 
prévio.

CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

69146
69147

69101

69102 69103

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

100G
30G

CX/04 COMP

CX/04 COMP CX/04 COMP

EMB. EMB.

EMB. EMB.

PC 01
PC 01

CX 01

CX 01 CX 01

Indicações: Chemital® Gatos é um anti -helmínti co de 
amplo espectro para gatos, que combate com efi cácia 
formas adultas e larvárias de cestóides, ancilostomídeos 
e ascarídeos que infestam os gatos. 

Uso: Possui, além de excelente atuação, uma margem 
de segurança ampla que permite sua administração 
mesmo para fêmeas prenhes em qualquer época da 
gestação.

Aplicação: Via oral.

Indicações: É um anti -helmínti co de amplo espectro 
para cães. Chemital® Plus combate com efi cácia formas 
adultas e larvárias de cestóides, ancilostomídeos, asca-
rídeos e tricurídeos que infestam os cães. 

Uso: Chemital® Plus possui, além de excelente atuação, 
uma margem de segurança ampla que permite sua ad-
ministração mesmo para fêmeas prenhes em qualquer 
época da gestação.

Aplicação: Via oral.

CHEMITAL CHEMITEC GATOS CHEMITAL CHEMITEC PLUS 

Laboratório

Laboratório Laboratório

Laboratório
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CHEMITAL CHEMITEC PUPPY CHEMITRIL CHEMITEC CX/10 COMP

Indicações: É um anti -helmínti co de amplo espectro 
para fi lhotes de cães e para cães adultos de raça mi-
niatura. 

Uso: Chemital® Puppy combate com efi cácia formas 
adultas e larvárias de ancilostomídeos, ascarídeos, 
cestódeos e tricurídeos que infestam os cães.

Aplicação: Injetável

Indicações:
Anti bióti co de amplo espectro a base de enrofl oxacino.
É indicado para cães no tratamento de infecções causadas 
por bactérias Gram-positi vas e Gram-negati vas tais como: 
Infecções respiratórias, Infecções gastrintesti nais, Infec-
ções dérmicas, Infecções urogenitais, Infecções do ou-
vido, Profi laxia das infecções pós-operatórias, principal-
mente nas castrações, laparotomias e lesões acidentais.

Aplicação: Injetável.

CÓD. CÓD.

CÓD.
CÓD.

69161 69159
69160

69152
69151

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO

20ML 150MG
50MG

10ML
20ML

EMB. EMB.

EMB.
EMB.

PC 01 CX 01
CX 01

PC 01
PC 01

Indicações: Anti bióti co de amplo espectro a base de en-
rofl oxacino. É indicado para cães e gatos no tratamento 
de infecções causadas por bactérias Gram-positi vas e 
Gram-negati vas, Espiroquetas e Mycoplasmas sensíveis 
à enrofl oxacino, tais como: Infecções respiratórias, In-
fecções gastrintesti nais, Infecções dérmicas, Infecções 
urogenitais, Infecções do ouvido e Profi laxia das infec-
ções pós-operatórias principalmente nas castrações, 
laparotomias e lesões acidentais.

Aplicação: Injetável.

Uso: No tratamento das enterites infecciosas dos bovi-
nos bezerros) e suínos, causadas por Escherichia coli, 
Salmonella spp. Tratamento de disenteria causada por 
Serpulina hyodysenteriae, enterite causada por Lawso-
nia intracellularis nos suínos.

Aplicação: Injetável.

CHEMITRIL CHEMITEC INJ 10 CHEMITRIL CHEMITEC INJ 2,5

Indicações: É usado parti cu-
larmente, nos casos em que 
se deseja cessar rapidamen-
te os sintomas da diarréia 
ocasionada pela infecção 
(diarréia em bezerros e lei-
tões).

Laboratório

Laboratório Laboratório

Laboratório
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CHEMITRIL CHEMITEC ORAL 10 DEXIUM CHEMITEC 

Indicações: CHEMITRIL SOLUÇÃO ORAL 10% é indicado 
para o tratamento e controle das doenças respiratórias 
e diarreias infecciosas de frango de corte, matrizes e pe-
rus, causados por germes Gram-negati vos; Gram-positi -
vos  e Mycoplasma, sensíveis ao Enrofl oxacino.

Uso: Preparar soluções frescas diariamente.

Aplicação: Via oral.

Indicações: Déxium Comprimidos é indicado para cães 
e gatos devido a sua ati vidade anti infl amatória, anti -
-reumáti ca e anti alérgica. Para o tratamento de artrite 
reumatóide, uti lizar somente depois de serem tentadas 
outras medidas terapêuti cas com resultados insati sfa-
tórios.

Aplicação: Uso oral.

CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

69153
75786

69158

69145 69144

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

100ML
10ML

CX/20 COMP

10ML 10ML

EMB. EMB.

EMB. EMB.

PC 01
PC 01

CX 01

PC 01 PC 01

É indicado para bovinos, eqüinos, ovinos, suínos, cães e 
gatos, na terapêuti ca de urgência, quando necessitam 
de uma ação corti costeróide rápida e intensa e nos pro-
cessos infl amatórios e alérgicos.

Aplicação: Injetável.

Uso: A combinação da triclormeti azida com a dexame-
tasona reduz o edema fi siológico do parto, da glândula 
mamária das vacas leiteiras, porcas, cabras e ovelhas.

Aplicação: Injetável.

DEXIUM CHEMITEC INJ DIUZON CHEMITEC INJET 

Indicações: Diuzon* Solu-
ção Injetável é a combina-
ção de uma  marcada ação 
diuréti ca da triclormeti azi-
da, com uma 
potente ação anti infl ama-
tória da dexametasona.

Indicações: Déxium* Solu-
ção Injetável possui na sua 
formulação dexametasona 
que é um análogo sintéti co 
a prednisolona, porém com 
ati vidade anti -infl amatória 
mais potente e efeitos me-
tabólicos e hormonais me-
lhorados.

Laboratório Laboratório

Laboratório Laboratório
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FLUNIXIN CHEMITEC CX/10 COMP FLUNIXIN CHEMITEC INJ

Indicações:  Anti infl amatório, Analgésico, Anti -térmico 
e Anti -endotóxico para Cães acima de 20kg.

Uso: É um anti infl amatório não esteróide, não narcóti -
co que apresenta potente ação analgésica, anti térmica 
e anti -endotóxica.

Aplicação: Injetável

Indicações:  Anti infl amatório, Analgésico, Anti -térmico e 
Anti -endotóxico.

Uso: É um anti -infl amatório não esteróide, não narcóti co 
que apresenta potente ação analgésica, anti térmica e an-
ti endotóxica. É indicado para equinos, bovinos, suínos e 
caninos para o tratamento da dor (inclusive cólica), febre 
e processos infl amatórios.

Aplicação: Injetável.
CÓD. CÓD.

CÓD.
CÓD.

69156
69157

69142

69150
69149 69148

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO

20MG
5MG

10ML

150MG - 10ML
250MG - 10G 10G

EMB. EMB.

EMB.
EMB.

CX 01
CX 01

PC 01

PC 01
PC 01 PC 01

Indicações:  
Gentatec® Masti te 150mg é uma suspensão oleosa 
à base de gentamicina, especialmente formulada para 
aplicação intramamária, no combate à masti te bovina.
Indicado no tratamento das masti tes agudas e 
crônicas das vacas em lactação.

Aplicação: Injetável.

Indicações:
Super potente anti microbiano para aplicação 
intramamária nas masti tes fora da lactação. 

Uso: Gentatec Vaca Seca foi especialmente desenvolvi-
do para a prevenção e tratamento das masti tes fora do 
período da lactação, sua ação prolongada se extende 
por 4 semanas. 

Aplicação: Injetável.

GENTATEC MASTITE CHEMITEC GENTATEC MASTITE CHEMITEC V.S 
400MG

Laboratório Laboratório

Laboratório Laboratório
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UNGUENTO CHEMITEC MIREX-SD

Indicações: Como cicatrizante de lesões provocadas pela 
castração, descorna, marcação a fogo, pequenas cirur-
gias e queimaduras.

Uso: Como profi láti co  das contaminações bacterianas,
 frequentemente presentes nas feridas

Aplicação: Uso externo.

Indicações:  Produto indicado para o controle de for-
migas cortadeiras do gênero Att a (saúvas) e do gênero 
Acromyrmex (quenquéns) em jardinagem amadora(jar-
dins e gramados residenciais).

Aplicação: Aplique o produto diretamente da embala-
gem, sem contato manual.

CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

69140
69141

48535

69260 65986

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

200G
50G

CART/50GRS

25G - CX/50PT PT 50GRS

EMB. EMB.

EMB. EMB.

PC 01
PC 01

PT 10

CX 50 CX 10

Uso: É uma isca aperfeiçoada para o combate à mosca 
(M.domesti ca), em instalações pecuárias.

Aplicação: Espalhar 2g para cada m² nas imediações 
externas das instalações Renovar esta aplicação diaria-
mente. O conteúdo desta embalagem é sufi ciente para 
tratar uma área de 12,5 m². 

Indicações:  Isca granulada elaborada com Sulfl uramida, 
efi caz contra formigas cortadeiras em jardins amadores. 
Grão Forte pertence a uma classe de inseti cidas cuja 
ação é lenta. É um produto seguro e de baixa persistên-
cia no ambiente. 

Uso: Controle de formigas cortaderas. 

Aplicação: Aplicar o conteúdo dos sachês próximo ao 
local infestado.

MATA MOSCA SWAT NF CEVA GRÃO FORTE INSETIMAX 

Indicações: Mata Moscas 
Swat NF é uma potente 
isca, aperfeiçoada para o 
combate à mosca (M.do-
mesti ca), em instalações 
pecuárias. Possui hormônio 
sexual sintéti co, que atrai as 
moscas para as áreas trata-
das, induzindo-as a perma-
necerem e se alimentarem 
da isca inseti cida.

Laboratório

Laboratório Laboratório
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BARATICIDA CITROMAX -  
PIKAPAU GEL SERINGA

Indicações: Indicado para o controle de todos os ti pos 
de baratas em ambientes residenciais, comerciais e in-
dustriais. É de fácil aplicação e muito seguro.

Aplicação: Aplicar o produto da própria embalagem, 
fazendo pequenos fi letes de 0,5 a 1 cm, nos pontos de 
maior incidência dos insetos (debaixo de pias, ralos, 
fogões, frestas de azulejos, etc.).

Indicações:  
O produto FORMICIDA GEL MIX é efi caz contra formigas 
doceiras. Fazer a inspeção do local a fi m de se encontrar 
o carrilho ou trilha.

Uso: Durante o tratamento, toda fonte de alimentos no 
local de tratamento deve ser eliminada.

Aplicação: Aplique o GEL MIX em pequenos e fi nos fi letes, 
de 2 a 5 cm, bem próximo aos locais onde as formigas 
transitam, ou próximo aos seus abrigos.

CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

49606 49607

48761 48760

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

10G 10G

1KG 1KG

EMB. EMB.

EMB. EMB.

PC 01 PC 01

CX 20 CX 20

Indicações:
Formicida pikapau 40 efi caz em proteger sua casa 
contra as formigas.
É um produto inseti cida e acaricida de moderada toxi-
dez a mamíferos e de persistência curta a moderada. 
É um inibidor indireto da colinesterase. 

Aplicação: Aplicar o produto com polvilhadeiras nos lo-
cais frequentados pelas formigas ou cupins. Não adicio-
nar água ou qualquer ti po de solvente.

Uso: As quanti dades a serem administradas devem ser 
sufi cientes para que todos os roedores tenham a opor-
tunidade de ingerir a isca ao menos uma vez. 

Aplicação: Recomenda-se a colocação do produto 
dentro de caixas ou tubos que permitam o acesso ex-
clusivo aos roedores, pois estes sentem-se mais segu-
ros comendo escondidos.

FORMICIDA PIKAPAU PÓ 40 FORMICIDA PIKAPAU PÓ 50

Indicações: Rodilon® R é um 
rati cida anti coagulante de 
dose única na forma de pel-
lets parafi nados resistentes 
à água, prontos para o uso 
e que podem ser ofertados 
tanto em locais secos, quanto 
úmidos, sem  perda de efi ci-
ência.

Laboratório Laboratório

Laboratório Laboratório

FORMICIDA PIKAPAU GEL MIX 
SERINGA
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MALATHION PIKAPAU 500-CE

Indicações:  Indicado para o controle de cupins, formigas 
e outros insetos que atacam edifí cios industriais, comer-
ciais e áreas não ligadas à produção, guarda ou manipu-
lação de produtos comestí veis.

Aplicação: Dissolver 400g do produto a cada 10 litros de 
água. Misturar bem e aplicar nos locais atacados.
Cupins: Aplicar sobre as superfí cies, frestas, rachaduras, 
caixões perdidos ou locais que sirvam de abrigo.
Formigas: Aplicar sobre os formigueiros, até que haja 
infi ltração de, pelo menos, 20cm.

locais que possam servir como abrigo ou infestação. 
Por ser de alto poder residual, proporciona excelente 
durabilidade no controle de inseto

 Aplicação: Diluir de 3ml a 10ml do produto por litro 
de água. Pulverizar a calda inseti cida, de modo que se 
obtenha uma cobertura uniforme em superfí cies e boa 
penetração em fendas, rachaduras e outros locais que 
possam servir de abrigo aos insetos.

CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

48762 65424

78401 48764

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

500G 100ML

PT/100G BL/10KG PT 25GRS/BD320

EMB. EMB.

EMB. EMB.

CX 01 PC 01

BL 100 SC 40

Indicações:  Indicado para o controle de pulgas nos ani-
mais domésti cos e instalações, bem como para controle 
das infestações por piolhos de aves e por moscas do-
mésti ca. Ideal para uti lizaçao nas instalações rurais (avi-
ários, cocheiras, estábulos, esterqueiras, canis).

Aplicação: No uso tópico, aplicar o pó no senti do con-
trário dos pelos, evitando os olhos, o nariz e a boca. 
No uso ambiental, polvilhar as instalações, evitando 
comedouros e bebedouros na proporção de 25 a 50g/
m2 .Nos ninhos, polvilhar meia colher das de sopa. Para 
controle das moscas, aplicar sobre o esterco.

Indicações: É indicado para o controle de ratos (Ratt us 
ratt us), ratazanas (Ratt us norvegicus) e camundongos 
(Mus musculus). 

Uso: Pik Rato Pikapau Granul Rosa deve ser colocado 
onde os roedores vivem e transitam, como tocas, tri-
lhas, túneis, etc

Aplicação: Não aplicar sobre alimentos e utensílios de 
cozinha, plantas e aquários.

PIK PULGA PIKAPAU PIK RATO PIKAPAU GRANUL ROSA

Indicações: Malathion 500CE 
é indicado para desinseti -
zações externas, possuindo 
alto poder residual.

Uso: Efi caz contra pulgões 
(ou piolhos das plantas), for-
migas, baratas e outros inse-
tos encontrados em frestas, 
rachaduras, fendas e outros

Laboratório Laboratório

Laboratório Laboratório

MADALDRIN PIKAPAU 400 FIPRONIL 
400 PM
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ANESTÉSICO BRAVET BOCIODO BRAVET INJET

Indicações: Indicado nos casos onde seja desejável ini-
bir a dor em uma determinada região, para a realização 
de intervenções cirúrgicas, em tratamentos dolorosos e 
em manobras clínico-cirúrgicas.

Uso: Anestésico local com vasoconstritor para todas 
espécies animais. 
ANESTÉSICOS, SEDATIVOS E SIMILARES

Aplicação: Injetável.

Indicações:
Fornecido preventi vamente às fêmeas prenhes nas sema-
nas que antecedem ao parto, previne o hipoti reoidismo 
dos recém-nascidos.
Indicado para o tratamento curati vo ou profi láti co das hi-
perplasias da glândula ti reóide (Bócio ou Papeira).

Aplicação: Injetável.
CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

65749 65750

65751 65870

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

50ML 100ML

100ML 50ML

EMB. EMB.

EMB. EMB.

PC 01 PC 01

PC 01 PC 01

Uso: Recomendado como preventi vo nas ocasiões em 
que o organismo animal requer uma suplementação de 
nutrientes acima do normal: na prenhez para formar o 
sangue fetal, no aleitamento, no crescimento, nas con-
valescenças e acompanhando, como coadjuvante, o tra-
tamento das molésti as anemiantes (babesiose, piroplas-
mose, anaplasmose, etc.).

Aplicação: Injetável.

Não esteróide e não narcóti co, contra dor, febre com 
ou sem infl amação, para uso em: Bovinos, ovinos e 
caprinos: diarréia dos recém-nascidos, masti te aguda, 
paresias pós-parto, infecções agudas, distúrbios mús-
culo-esqueléti cos. Eqüinos: alívio da dor causada por 
distúrbios músculo-esqueléti cos, infl amações, claudi-
cações, cólicas, febre. Suínos: síndrome MMA (metri-
te-masti te-agalaxia), infl amações do aparelho
locomotor.

Aplicação: Injetável.

COBALZAN BRAVET INJET DICLOEFENACO BRAVET INJET

Indicações:  
Anti infl amatório, anti piréti co, 
analgésico.

Indicações: Cobalzan atua 
como um mineralizante he-
matí nico, indicado para os 
animais de criação em geral, 
na prevenção e correção das 
anemias microcíti cas hipocrô-
micas, comuns nos animais e 
provocadas por causas diver-
sas.
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MARFIX BRAVET MERCEPTON INJET BRAVET

Indicações: Para marcação do gado a frio, usando o ferro 
comum de marcar. Para descorna precoce dos bezerros, 
no lugar do ferro em brasa. Para cauterização de papilo-
mas (verrugas).

Aplicação: Uso externo.

Indicações: Mercepton é a associação de 3 notáveis 
agentes lipotrópicos e anti tóxicos, pelo estí mulo das 
defesas do organismo contra agentes hepatotóxicos, 
adjuvados pela glicose, com a sua ação dinamogênica 
e também protetora do parênquima hepáti co contra 
agentes nocivos e vitaminas do Complexo B que, ao 
mesmo tempo que aumentam o mecanismo protetor 
natural, esti mulam o poder transmeti lante do fí gado. 

Aplicação: Injetável.
CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

65871 65762
65763

65761 65869

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

200ML 100ML
20ML

20ML 100ML

EMB. EMB.

EMB. EMB.

PC 01 PC 01
PC 01

PC 01 PC 01

Indicações: É indicado para casos de intoxicações me-
dicamentosas acidentais como o uso excessivo de 
vermífugos, sulfas e outros anti bióti cos, assim como, 
qualquer outro tratamento prolongado que produza 
distúrbios digesti vos entre seus efeitos colaterais.

Aplicação: Via oral.

Indicações: Tônico reconsti tuinte do organismo, ideal 
para situações de estresse; auxiliar no tratamento de 
infecções bacterianas, parasitológicas e nos estados 
pós-cirúrgicos.

Aplicação: Injetável.

MERCEPTON ORAL BRAVET MODIFICADOR BRAVET ORGÂNICO 
INJET

Laboratório Laboratório
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MONOVIN A BRAVET INJET MONOVIN B1 BRAVET INJET

Indicações: Prevenção e tratamento das avitaminoses e 
hipovitaminoses A (carência de vitamina A) e suas ma-
nifestações, em bovinos.

Uso: Monovin A aumenta o poder das superfí cies epite-
liais para  resisti r às infecções locais, ajudando na recu-
peração do seu estado normal e é essencial para a visão 
normal, pois a  defi ciência de vitamina A pode provocar 
a cegueira noturna.

Aplicação: Injetável.

Indicações:  É indicado nos estados carenciais de vitamina 
B1, que podem provocar nos animais a polineurite (com-
prometi mento simultâneo de diversos nervos), descrita 
como intoxicação causada pelo acúmulo excessivo de 
piruvato no sangue e nos tecidos, em todas as espécies 
animais. 

Aplicação: Injetável.

CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

65760 65757

65755 65754

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

20ML 20ML

20ML 20ML

EMB. EMB.

EMB. EMB.

PC 01 PC 01

PC 01 PC 01

Indicações: Revitalizador e restaurador das forças duran-
te a fase de crescimento, convalescenças, nas perdas de 
peso e apeti te. 

Uso:  Tratamento das anemias por defi ciência de vitami-
na B12,  em bovinos.

Aplicação: Injetável.

Indicações: Anti -hemorrágico e diminuidor do tem-
po de coagulação do sangue (hemorragias da pele e 
mucosas, preparo de animais para operações). Como 
acelerador da formação da protrombina do sangue. 
Coadjuvante no tratamento das coccidioses (diarréia 
de sangue, curso negro).

Aplicação: Injetável.

MONOVIN B12 BRAVET INJET MONOVIN K BRAVET INJET
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POLIVIN B12 BRAVET INJET ANTOX IBASA PÓ

Uso: No tratamento das avitaminoses e hipovitami-
noses B1, B6  e B12. Nas anemias macrocíti cas e nas 
produzidas após  hemorragias e cirurgias. Adjuvante no 
tratamento das  molésti as anemiantes (Piroplasmose, 
Anaplasmose, etc.). Nas perturbações neuromusculares 
e coadjuvante no  tratamento dos reumati smos, algias e 
auto-intoxicação.

Aplicação: Injetável.

Indicações: Indicado nos casos de empanzinamento 
pela ingestão de alimentos que provocam retenção ga-
sosa no aparelho digesti vo. Em tratamentos nos casos 
de envenenamento com arsênio, mercúrio e cianeto. 
Ação anti ácida, adstringente e demulcente.

Aplicação: Administrar via oral, dissolvido em água 
morna.

CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

65752 77789

77788 77783

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

20ML 100GRS

50ML 100ML

EMB. EMB.

EMB. EMB.

PC 01 PC 01

PC 01 PC 01

Indicações: A DIPIRONA, tem ação analgésica e anti pi-
réti ca e pertence à classe dos anti -infl amatórios não-es-
teróides. A ação anti piréti ca e analgésica da Dipirona tem 
seus efeitos em nível hipotalâmico, no centro termorre-
gulador da temperatura corporal, e infl uencia na síntese 
das prostaglandinas e enzimas proteolíti cas.

Uso:  Recomendado para alívio de dores musculares, 
cólicas, processos infl amatórios, febre e após interven-
ções cirúrgicas. Auxiliar no tratamento de pneumonias, 
bronquites, nefrites, cisti tes, entre outros processos in-
fecciosos. 

Indicações: ENTORSE, DISTENSÃO, LESÃO TRAUMÁTICA, 
BURSITE.
Fluido para tratamento de dores musculares. Incolor, de 
uso tópico em fricções e massagens.

Uso: Dores, entorses, distensões musculares e dos ten-
dões, bursites e qualquer lesão traumáti ca do tecido 
subcutâneo.

Aplicação: Em fricções, massagens, sendo a parte mas-
sageada sempre que possível protegida por uma atadu-
ra. Em aplicações diárias, uma ou mais vezes.

DIPIRONA IBASA INJET FLUIDO IBASA SPRAY

Indicações: Como agente vi-
talizador e restaurador das 
forças durante o crescimen-
to, convalescenças e nas per-
das de apeti te e peso. 

Aplicação: Via intramus-
cular ou endovenosa. O 
local de injeção no animal 
deve ser previamente de-
sinfetado.

Laboratório Laboratório

Laboratório Laboratório

19



TELEVENDAS 0800 284 0202

www.grupovaldirsaraiva.com.br

GLICIODO IBASA IBATOX IBASA

Indicações: ANTISSÉPTICO E ANTIFÚNGICO
Indicado na prevenção e controle da masti te, desinfec-
ção de ferimentos e umbigo de recém-nascidos, auxi-
liar na cicatrização de epitelioma contagioso (bouba), 
lesões de acti nomicose, acti nobacilose e esporotricose.

Aplicação: Uso externo.

Indicações: No combate aos carrapatos, atuando nos di-
ferentes estágios do ciclo evoluti vo, inclusive como ovi-
cida. Excelente ectoparasiti cida, combatendo principal-
mente o carrapato Boophilus microplus de bovinos. Em 
ovinos e suínos, combate os ectoparasitas como a sarna 
e piolhos (Psoroptes spp, Melophagus ovinus). Também 
atua contra ectoparasitas dos caninos, como carrapatos, 
sarna (Demodex canis) e piolhos. Carrapati cida e sarnici-
da especialmente indicado quando há resistência a pro-
dutos organofosforados e piretróides

Aplicação: Uso externo.
CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

77784 77787
77786

77791 77804

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

200ML 200ML
20 ML

15ML 20ML

EMB. EMB.

EMB. EMB.

PC 01 PC 01
CX 25

PC 01 PC 01

Indicações:  Na cura de processos infecciosos causados 
por micro-organismos sensíveis à associação Sulfadiazi-
na – Trimetoprim, tais como:
• Infecções respiratórias • Infecções digesti vas • Infec-
ções geniturinárias • Outros processos infecciosos

Aplicação: Via intramuscular profunda.

Indicações: Sulfadiazina + Trimetoprim com potente 
ação anti microbiana.
Efi caz em infecções: • Respiratórias • Digesti vas
• Geniturinárias
Efi ciente no controle e combate da coccidiose.

Uso: Na cura de processos infecciosos causados por 
microorganismos sensíveis à associação Sulfadiazina-
-Trimetoprim.

Aplicação: Via oral.

IBATRIN IBASA INJ IBATRIN IBASA AVES E SUINOS ORAL
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IBATRIN IBASA CÃES E GATOS ORAL IBAZOLE IBASA 10

Uso: No tratamento de processos infecciosos de cães 
e gatos causados pelos seguintes micro-organismos: 
Salmoneloses, toxoplasmose, vaginites, Brucella canis, 
metrite aguda, masti te, Streptococcus spp, traqueo-
bronquite infecciosa dos cães, pneumonia (Streptococ-
cus spp, Pasteurella spp), cisti te (Corynebacterium spp).

Aplicação: Injetável.

Indicações: ANTI-HELMÍNTICO DE AMPLO ESPECTRO

Uso: indicado no combate às formas adultas, larvares e 
ovos de nematódeos (vermes redondos) do estômago, 
intesti no e pulmões, bem como contra cestódeos (ver-
mes chatos, tênias) e trematódeos (Fasciola hepati ca 
forma adulta, saiguapé) dos bovinos, caprinos, equinos, 
ovinos e suínos. 

Aplicação: Via oral.

CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

77803
77802

77785

77807 77808

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

20ML
50ML

200ML

80GRS 200ML

EMB. EMB.

EMB. EMB.

PC 01
PC 01

PC 01

PC 01 PC 01

Indicações: Além da ação ectoparasiti cida e anti ssépti ca, 
o Sabonete Anti pulgas e Carrapatos possui grande poder 
espumógeno e excelente fragrância. E também possui 
em sua fórmula óleo de coco babaçu.

Uso:  Recomendado para cães e gatos no combate a pul-
gas, carrapatos e piolhos. Para desodorização e assepsia, 
inclusive de fi lhotes a parti r do terceiro mês.

Aplicação: Uso externo.

Uso: Recomendado para cães e gatos no combate às pul-
gas, sob orientação do médico veterinário. Para limpeza 
e assepsia do pelo de cães e gatos, inclusive fi lhotes a 
parti r do terceiro mês.

Aplicação: Uso externo.

SABONETE IBASA ANTI PULGAS SHAMPOO CONDICIONADOR IBASA
 ANTI PULGAS

Indicações:
Efi caz em infecções como:
• Salmonelose
• Toxoplasmose
• Vaginites
• Metriteaguda
• Masti te
• Traqueobronquite infecciosa
• Pneumonia
• Cisti te

Indicações: O Shampoo Condicio-
nador Anti pulgas possui ectopara-
siti cidas que eliminam as pulgas 
e triclosan, um ati vo com ações 
bactericida e fungicida.
Contém em sua fórmula deter-
gentes de característi cas suaves 
e baixa irritabilidade, os mesmos 
usados em shampoos infanti s. 
Com silicones que tratam os pe-
los, dão brilho e facilitam a pen-
teabilidade.
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SOLUTETRA IBASA PLUS 2GR INJ SULFAMICINA IBASA ORAL

Indicações:  O Solutetra Plus é um medicamento à base 
de Tetraciclina, um anti bióti co de largo espectro, asso-
ciado à Dipirona, um derivado solúvel da pirazolona, de 
grande valor anti térmico e analgésico. 

Uso: No tratamento curati vo e sintomáti co de infecções 
causadas por germes sensíveis à tetraciclina 

Aplicação: Via intramuscular

Indicações:  Sulfadimetoxina + Neomicina
(EFICAZ EM INFECÇÕES EM AVES). Associação de dois an-
ti bióti cos que resulta em uma ação efi ciente no combate 
a infecções. 

Uso: Tratamento de infecções como coccidiose dos fran-
gos e perus (Eimeria sp.), cólera das aves (Pasteurella 
multocida), coriza contagiosa (Haemophilus gallinarum) e 
ti fose aviária (Salmonella gallinarum).

Aplicação: Via oral.

CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

77790 77801
77792

77805 77806

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

20ML 200ML
20 ML

100GRS 100ML

EMB. EMB.

EMB. EMB.

PC 01 PC 01
PC 01

PC 01 PC 01

Indicações: O Talco Anti pulgas contém em sua fórmula 
um inseti cida, a permetrina, efi caz no combate às pul-
gas, e um anti ssépti co, o triclosan, que tem ação deso-
dorante pela eliminação de bactérias e fungos. Tem ação 
anti pruriginosa. 

Uso:  Recomendado para cães no combate às pulgas, sob 
orientação do médico veterinário. Para desodorização e 
assepsia de cães, inclusive fi lhotes a parti r do terceiro 
mês.

Aplicação: Uso externo.

Uso: Recomendado para cães, a parti r de 3 meses de ida-
de, no combate a pulga e carrapatos, sob orientação do 
médico veterinário. Para desodorização e anti ssepsia do 
pelo de cães.

Aplicação: Uso externo.

TALCO IBASA ANTI PULGAS ANTI PULGAS E CARRAPATOS IBASA 
SPRAY

Indicações: O Spray Anti pulgas e 
carrapatos é um produto seguro e 
efi caz no combate a pulgas e carra-
patos em cães.Tem como substância 
ati va principal a permetrina, associa-
da ao butóxido de piperonila, que 
aumenta a efi cácia do produto, e ao 
triclosan, anti ssépti co que elimina 
bactérias e fungos.
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KAOCID LAIPPE PÓ LARVIDIL LAIPPE

Indicações: Inseti cida pó tópico ,pode ser vendido em 
todo ti po de estabelecimento. Uso domissanitário. 

Uso: Mata formigas, piolhos, pulgas e baratas.

Aplicação: Aplicar nos locais infestados.

Indicações: Mata bicheira campeão, o mais completo 
do mercado com larvicida, repelente, anti ssépti co e 
cicatrizante que trabalha de dentro para fora. Contem 
também sulfadiazina que é um anti bióti co para uma 
cura mais rápida.

Uso: Mata bicheira em pó, larvicida, repelente, anti s-
sépti co e cicatrizante

Aplicação: Uso externo.
CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

60533 67676

67675 67677

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

50GRS 200GRS

100GRS 180PT/100GS

EMB. EMB.

EMB. EMB.

CX 12 PT 01

CX 24 BL 01

Indicações: Inseti cida carbamato perfumado contra pul-
gas, piolhos, carrapatos e entre outras pragas.

Uso:  Elimina pulgas, piolhos e carrapatos.

Aplicação: Uso externo por polvilhamento.
Pode ser usado em: cães, em animais domesti co em 
geral.

Indicações: Inseti cida carbamato contra pulgas, piolhos, 
carrapatos e entre outras pragas. 

Uso: Elimina pulgas, piolhos, carrapatos e entre outras 
pragas. Em sua embalagem econômica com seu melhor 
custo benefi cio.

Aplicação: Por polvilhamento.
Pode ser usado em: animais domesti co como cães ,galinhas e 
pássaro. Também em animais de grande porte como bovinos, 
equinos, caprinos etc...em pocilgas, currais, canis em ambiente de 
modo geral.

PULFO LAIPPE PULFO LAIPPE BALDE
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SUPLEMENTO LAIPPE MICROMINERAL 
TOTALMIX

CANTOLINDO PROVETS 
POLIVITAMICO

Indicações:  Suplemento mineral a base de micro mine-
rais para uso em animais de corte e leite.

Uso: Complemento mineral para suprir a carência do 
pasto.

Indicações:  Tratamento e prevenção das anemias por de-
fi ciência de ferro e cobre.  

Uso: É um tônico indicado para pássaros de gaiolas e 
pequenas aves domésti cas (pintos, perus e codornas) na 
prevenção e tratamento das anemias microcíti cas hipo-
crômicas por defi ciência de ferro ou cobre.

Aplicação: Uso oral.

CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

60532 70889

70890 67763

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

CX 12KG 30ML

15ML 20ML

EMB. EMB.

EMB. EMB.

CX 12 PC 01

PC 01 PC 01

Uso:  Um dos vermes mais comuns nas aves é o Ascaridia 
galli, que possui cerca de 7 a 10 cm de comprimento, e se 
aloja no intesti no. A incidência dessa verminose é enor-
me, e caso não seja combati da de imediato, pode in-
festar todo o plantel, causando grande prejuízo devido 
a alta mortandade que pode provocar, principalmente 
entre os frangos com mais de um mês de vida.

Aplicação: Uso oral.

Indicações: Tratamento intratraqueal da singamose, 
também conhecida como gogo, nas aves domésti cas. 

Uso: Somente para aplicação tópica intratraqueal. Imo-
bilizar a ave delicadamente e com os dedos polegar e 
indicador, abrir o bico elevando a garganta da ave, até 
aparecer o orifí cio da laringe.

Aplicação: IODO

CANTOLINDO PROVETS VERMIFULGO SANAGOGO PROVETS

Indicações: Vermífugo uti lizado 
no combate das ascaridioses 
das aves em geral.
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THUYA AVICOLA PROVETS PROVEX PROVETS

Indicações: IMUNIZAÇÃO ATIVA.

Uso: Tratamento de bouba (pipocas), verrugas e epitelio-
ma contagioso das aves. Tratamento curati vo: adicionar 
5 ml diariamente, em cada litro de água do bebedouro, 
durante 2 semanas.

Aplicação: Uso oral, diluído na água dos bebedouros.

Indicações: Vermífugo de largo espectro para cães que 
age contra suas formas adultas e larvares. 

Aplicação: Administrar por via oral 1 comprimido para 
cada 10 kg de peso. Para uma vermifugação mais com-
pleta, repeti r a dose 21 dias após.

CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

67764
72310

81486

65445 67921

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

20ML
90ML

CX/04 COMP

20ML CX/04 COMP

EMB. EMB.

EMB. EMB.

PC 01
PC 01

CX 01

CX 50 CX 01

Indicações:   AMITRAZ é um Anti  parasitário uti lizado em 
bovinos, ovinos e cães.

Uso:  Bovinos: carrapati cida, no combate ao Boophilus 
microplus. Ovinos: sarnicida e piolhicida , combatendo 
ácaros dos gêneros Chorioptes, Sarcoptes e Psoroptes, 
e piolhos do gênero Linognatus e Damalinia ovis. Cães: 
tratamento das sarnas demodécica e sarcópti ca, e con-
trole do carrapato.

Aplicação: Uso externo.

Indicações:  Vermifugação de cães e gatos, parasitados 
por nematódeos e cestódeos.

Uso: ANTEC, tem Amplo Espectro de Ação – Dose única. 
Composto bem absorvido no trato intesti nal e sua con-
centração máxima ocorre entre 4 e 6 horas após admi-
nistração.

Aplicação: Via oral.

AMITRAZ CALBOS ANTEC CALBOS
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ADE CALBOS CALBOV CALBIOTICO CALBOS INJET

Indicações:  ADE CALBOV é um suplemento vitamínico 
mineral.

Uso: Recomendado para bovinos, caprinos e ovinos 
proporciona uma maior efi cácia alimentar na criação e 
manutenção produti va destas espécies.

Aplicação: Via oral.

Indicações:  É um anti bióti co que tem associação de 3 
Penicilinas e Estreptomicina – Ação anti infl amatória que 
garante a melhora rápida do animal – Ação prolongada 
Associação de Benzilpenicilina Procaína, Potássica e Ben-
zati na (efi caz contra bactérias Gram positi vas) e Sulfato 
de Estreptomicina

Uso: Recomendado para infecções bacterianas que aco-
metem bovinos, suínos,equinos, ovinos e caprinos. 

Aplicação: Injetável.
CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

81741
83803

88036

81742 65447

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

1KG
1KG

15ML

200GRS 01 LT

EMB. EMB.

EMB. EMB.

BL 20KG
BL 10KG

CX 25

PC 01 LI 01

Indicações: É um Suplemento Vitamínico Mineral Protei-
co para Alimentação Animal. 

Uso:  Suplemento Completo – Aumenta o Ganho de 
Peso – Contém Proteína – Recupera Animais Debilitados. 
Indicado para bovinos, ovinos, caprinos e suínos, como 
adjuvante na engorda, complemento alimentar e auxiliar 
na recuperação após períodos de stress fí sico e sanitário.

Aplicação: Via oral.

Uso: Parasiti cida do grupo dos Piretróides, de uso exter-
no, pour on, desti nado ao controle de Carrapatos, pio-
lhos sugadores e masti gadores, Mosca do Chifre (Haema-
tobia irritans) e Mosca do Estábulo (Stomoxys calcitrans).

Aplicação: Uso externo.

CEVAFORT CALBOS CIPERMETRINA CALBOS POUR-ON

Indicações:  
CIPERMETRINA CALBOS, 
Controla Carrapatos, Mosca 
do Chifre e Mosca do Está-
bulo – Coloração Vermelha 
para melhor visualização do 
animal tratado– Maior con-
centração do Mercado – Fa-
cilidade de Aplicação.

Laboratório Laboratório

Laboratório Laboratório
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FERRON B-12 CALBOS INJET HIPOFEN CALBOS PASTA ORAL

Indicações: Controle e tratamento de verminoses gas-
trintesti nais dos eqüinos e asininos, causadas por ne-
matódeos.

Uso: É um Anti parasitário específi co que contém 
em sua formulação o Febendazol. Pertencente ao grupo 
dos benzimidazóis, o Febendazol caracteriza-se por um 
amplo espectro de ati vidade e ampla margem de segu-
rança. Não possui contra indicação para éguas prenhes.

Aplicação: Via oral.

Uso: Nas anemias dos animais lactentes: leitões(até o 3º 
dia de vida): 1 a 5 ml; bezerros e potros(até o 10º dia de 
vida):2 a 5 ml; nas anemias ferroprivas em todas as es-
pécies: bovinos, eqüinos(adultos):10 ml; ovinos, suínos e 
bezerros 5 ml. Obs.; uma aplicação a cada 7 dias.

Aplicação: Injetável.
CÓD.

CÓD.

CÓD.

CÓD.

65450
65448
65449

65451

65452
65460
65454
65453 65455

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

100ML
10ML
50ML

20GRS

10ML
1ML CX/50 AMPOLA

200ML
50ML 10ML

EMB.
EMB.

EMB.

EMB.

PC 01
PC 01
PC 01

PC 01

PC 01
CX 50
PC 01
PC 01 CX 12

Uso:  Seguro e efi caz a Ivermecti na é capaz de eliminar 
parasitas internos e externos dos bovinos, com efi cácia 
comprovada. Não causa aborto em nenhuma fase da ges-
tação e não interfere na ferti lidade de touros.

Aplicação: Uso externo.

Indicações: No tratamento das masti tes causadas por 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus agalacti ae  e 
Candida albicans.

Uso: Associação de Anti fúngico, Anti microbiano e Anti -
-infl amatório. Pode ser usado em vacas que estejam em 
lactação, possui nistati na, único no mercado com ação 
fungicida e fungistáti ca, indicado para problemas no 
sistema mamário, como também na terapia tópica em 
micoses.

Aplicação: Injetável.

IVERMIN CALBOS INJET MASTICAL CALBOS SERINGA

Indicações: Na prevenção 
e tratamento das anemias 
ferroprivas, especialmente 
em leitões e bezerros re-
cém nascidos. Em casos de 
carências alimentares, pa-
rasitoses, em hemorragias e 
perdas crônicas de sangue, 
na babesiose e anaplasmose 
e piroplasmose.

Indicações:   
Controle e tratamento de 
vermes redondos(gastrin-
tes-ti nais e pulmonares), 
bernes, piolhos, ácaros cau-
sa-dores da sarna; auxiliar 
no controle de carrapatos. 
Preventi vo da bicheira dos 
bezerros recém-nascidos e 
nas feridas de castração de 
bezerros.

Laboratório

Laboratório Laboratório

Laboratório
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STOP CALBOS ANTIDIAR PO SACHE SEDACOL CALBOS INJET

Indicações:  STOP ANTIDIARREICO é um pó fi no que in-
clui na fórmula duas substâncias de ação bacteriostáti -
ca e bactericida: Sulfametoxazol e Trimetoprim. 

Uso: Recomendado no tratamento das seguintes infec-
ções: diarreia dos ruminantes recém nascidos, leitões, 
enterites e gastroenterites aguda dos equinos, leitões, 
cães, gatos e aves; coccidiose dos ovinos.

Aplicação: Via oral.

Indicações: Indicado nos casos de síndromes congesti vas 
do aparelho gastrintesti nal, cólicas gasosas, meteoris-
mo, ti mpanismo (empanzinamento) dos ruminantes e 
acetonemias. Nas prevenções das lesões e insufi ciências 
hepáti cas em conseqüência das intoxicações alimentares, 
medicamentosas, paresias gravídicas do parto, da lacta-
ção ou tetanias.

Aplicação: Uso injetável. Via Intravenosa.

CÓD. CÓD.

CÓD. CÓD.

88046 88045

88044
88043

88037
88038

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

10GRS 100ML

50ML
100ML

200ML
500ML

EMB. EMB.

EMB. EMB.

CX 10 PC 01

PC 01
PC 01

PC 01
PC 01

Uso: Recomendado em partos normais, para abreviar o 
prazo de expulsão do feto, atonia uterina e retenção da 
placenta. Prevenção da atonia uterina nas intervenções 
de cesariana e retenção láctea.

Aplicação: Injetável.

Indicações:  Paresias, paralisias, tetanias de origem hipo-
calcêmicas; antes, durante ou depois do parto e na fase 
de lactação (febre vitular, eclampsia, tetania de viagem, 
câimbra), tetania das pastagens, adjuvante nos estados 
alérgicos, urti cária, intoxicações, exantema, púrpura he-
morrágica, hemoglubinúria, hemorragias, perturbações 
do metabolismo mineral e acetonúria.

Aplicação: Via intravenosa, intramuscular ou subcutâ-
nea.

PLACENCAL CALBOS INJET CALFOZ CALBOS

Laboratório Laboratório

Laboratório Laboratório

Indicações:  É o hormônio res-
ponsável pela ejeção de leite, é 
sinteti zada no hipotálamo, sendo 
armazenada na neuro-hipófi se 
e produzida também no corpo 
lúteo. Sua ação ocorre sobre as 
fi bras musculares lisas, esti mu-
lando sua contração. Nos ma-
míferos a secreção de ocitocina 
sugue a esti mulação da glândula 
mamária durante a amamenta-
ção ou ordenha. É responsável 
pela contração da musculatura 
lisa uterina.
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FARINHA CALBOS DE CÁLCIO NEOMASTIC CALBOS 

Indicações:  Suplemento mineral para aves. Melhora 
a qualidade da casca dos ovos e aumenta a conversão 
alimentar favorecendo o ganho de peso.

Uso: Suplemento mineral para aves contendo cálcio, 
fósforo e outros minerais. Melhora a qualidade da cas-
ca dos ovos, evita a debicagem dos ovos e melhora a 
conversão alimentar das aves.

Aplicação: Via oral.

Indicações: É u� lizado para vacas no período seco, pos-
sui um longa ação contra microorganismos resistentes a 
outros medicamentos. Ação sinérgica de An� bió� cos de 
grande a� vidade.

Uso: Indicado para o tratamento de vacas com masti tes, 
no início do período “seco”.

Aplicação: Administração intramamária, aplicado direta-
mente no canal do teto.

CÓD. CÓD.

CÓD.

88039 88040

88041
88042

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

1KG BALDE C/36 SERINGAS

25ML
50ML

EMB. EMB.

EMB.

PC 01 BL 36

PC 01
PC 01

Uso: Anti bacteriano com amplo espectro de ação devido 
a associação de 2 anti bióti cos: Benzilpenicilina procaína 
(efi caz contra bactérias Gram positi vas) e diidrestrep-
tomicina (efi caz  contra bactérias Gram negati vas). O 
produto apresenta também em sua composição o Piro-
xicam, anti -infl amatório não esteroidal que facilita a re-
cuperação do animal doente, devido sua ação analgésica 
e anti -infl amatória.

Aplicação: Injetável.

PENCIL CALBOS PRONTO INJET

Laboratório Laboratório

Laboratório

Indicações:  É um  anti bióti co 
de amplo espectro, por ser um 
produto pronto para o uso, tem 
uma fácil uti lização e ação rápida. 
Possui Piroxicam, um anti -infl a-
matório e analgésico que facilita 
a recuperação do animal. Asso-
ciação de 2 anti bióti cos. Indicado 
para Bovinos.

OTOLIMP CALBOS

Indicações:  Solução não irritante para higiene do pavi-
lhão auricular e conduto auditi vo eterno de cães e gatos. 
Sua fórmula permite eliminar as sujidades das orelhas, 
deixando – as limpas, além de reduzir odores desagra-
dáveis.

Aplicação: Uso externo.

CÓD.
67920

DESCRIÇÃO
100ML

EMB.
FR 01

Laboratório
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CÓD.
CÓD.65456

65458
65457

65459

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO10ML

200ML
50ML

10ML

EMB.
EMB.PC 01

PC 01
PC 01

CX 30

Indicações:  VITAMINA B1 l VITAMINA B12 (CIANOCOBA-
LAMINA) l VITAMINAS DO COMPLEXO B

Uso: Tratamento de anemias e molésti as anemisantes 
(piroplasmose, anaplasmose e verminose), em estados 
carenciais, nevralgias, algias, anorexia e polineurites, no  
preparo para exposições.

Aplicação: Injetável.

Indicações: RUBRALAN MIX, produto indicado para a me-
lhora do desempenho fí sico e reproduti vo, melhora da 
conversão alimentar e usado para animais de exposição. 
Por conter Vitamina K é indicado como anti -hemorrágico. 
Indicado em épocas de stress.

Aplicação: Via oral.

RUBRALAN CALBOS INJET RUBRALAN MIX CALBOS ORAL
Laboratório Laboratório

30

VIT ADE CALBOS INJET

Indicações:
VITAMINA A;  VITAMINA D;  VITAMINA E

Uso: É recomendado como esti mulante do crescimento, 
engorda, ferti lidade e lactação; na prevenção do raqui-
ti smo, osteomalácia e osteoporose; na prevenção e cura 
de degenerações musculares e da cegueira noturna.

Aplicação: Injetável.
CÓD.

CÓD.

65443
65441
65444
65442 81743

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

100ML
10ML

200ML
50ML 1KG

EMB.

EMB.

PC 01
CX 30
PC 01
PC 01 SC 20KG

Aplicação: Leitões em crescimento, fêmeas em gestação 
e aleitamento, machos em reprodução: misturar 2 kg de 
PATA NEGRA em 100 kg de ração; animais em fase de aca-
bamento e engorda: misturar 1,5 kg de PATA NEGRA em 
100 kg de ração.

PATA NEGRA CALBOS

Indicações:   
É um suplemento de mine-
rais, vitaminas e aminoácidos 
desti nado ao balanceamento 
de rações para suínos, nas 
diversas fases de produção. 
Contém microelementos, e 
macroelementos que assegu-
ram melhor aproveitamento 
dos minerais pelo animal.

Laboratório Laboratório
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CÓD.

CÓD.

CÓD.

CÓD.

59212

89099

89096
89097
89095

89100

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

15ML

500ML

100ML 12FA
500ML

50ML 12FA

10ML

EMB.

EMB.

EMB.

EMB.

CX 24

PC 01

PC 01
PC 01
PC 01

PC 01

Indicações: Infecções respiratórias : pneumonia, bron-
quite infecciosa e infecções secundárias às pneumonias 
por vírus. Infecções digesti vas : diarreias (curso). Infec-
ções genitais : vaginite, metrite, e como preventi vo de 
infecções após o parto. Infecções urinárias : cisti te, ure-
trite e nefrite. Outras infecções: feridas no casco, mas-
ti te severa, feridas infeccionadas, septi cemias, agalaxia 
bacteriana dos suínos e como prevenção de infecções 
pós- cirúrgica.

Aplicação: Via intramuscular.

Indicações:  Desinfetante germicida, menos concentrado 
que a creolina, porém possui ação com 1 única aplicação, 
ao contrário dos principais concorrentes do mercado.

Aplicação: Uti lizar 30ml do produto para cada litro de 
água.

Indicações: Possui em sua fórmula uma mistura de Cre-
sóis e Fenóis associados a hidrocarbonetos aromáti cos 
na forma miscível, produzindo um ti po de emulsão es-
sencialmente fi na em diluição na
água.

Aplicação: Uso externo.

Indicações: Anti microbiano injetável à base de Benzil-
penicilina Procaína + Diidroestreptomicina (Sulfato) + 
Piroxicam + Procaína (Cloridrato) para uso em Bovinos, 
Equinos, Suínos, Ovinos e Caprinos.

Aplicação: A via de administração é intramuscular pro-
funda.

TRIBRISSEN VIRBAC INJETÁVEL

CRUZWALDINA EUROFARMA

CREOLINA EUROFARMA

PULMODRAZIN EUROFARMA

Laboratório

Laboratório

Laboratório

Laboratório
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MEBENDAZOLE NATURRICH CÃES 
E GATOS

THUYA NATURRICH AVÍCOLA FCO

Indicações: Indicado no tratamento e controle das in-
festações por nematódeos e cestódeos de cães e gatos:
Toxocara canis – toxocaríase; Trichuris vulpis – tricuría-
se; oxascaris spp – toxascaríase; Ancylostoma caninum 
– ancilostomíase; Dipylidium caninum – dipilidiose; 
Taenia hydati gena – teníase; Echinococcus granulosus 
– echinococose.

Aplicação: Via oral.

Indicações:   Anti ssépti co e ceratolíti co.

Uso: Recomendado no tratamento de verrugas e condilo-
mas, resultantes de processos infecciosos e de afecções 
como a bouba avícola. Indicado como adjuvante na remo-
ção de calosidades em aves.

Aplicação: Uso externo.

CÓD.
CÓD.

CÓD. CÓD.

71875
71874
71870
71872

71877 71876

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

CT/06
100ML
20ML
30ML

CT/04 COMP 20ML

EMB.
EMB.

EMB. EMB.

CX 150
PC 01
PC 01
PC 01

CT 01 PC 01

Indicações:  É um vermífugo de amplo espectro de ação 
(ovicida, larvicida, formas adultas) composto de pamoa-
to de pirantel e praziquantel, uti lizado no combate aos 
nematódeos (vermes redondos) e cestódeos (vermes 
chatos ou tênias) que acometem cães e gatos.

Uso: Indicado no combate de nematódeos e cestódeos 
em cães e gatos.

Aplicação: Via oral.

Indicações:  É um vermífugo de amplo espectro de ação 
(ovicida, larvicida, formas adultas) composto de pamoa-
to de pirantel e praziquantel, uti lizado no combate aos 
nematódeos (vermes redondos) e cestódeos (vermes 
chatos ou tênias) que acometem cães e gatos. 

Uso: Uti lizado no combate aos nematódeos e cestódeos 
que acometem cães e gatos.

Aplicação: Via oral.

VERMIFUGO NATURRICH

Laboratório Laboratório

Laboratório Laboratório VERMIFUGO NATURRICH 
SUSPENSÃO FCO
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NATUFLIN NATURRICH PIPI NATU NATURRICH DOG

Indicações: É indicado no tratamento das infecções 
causadas por bactérias Gram-negati vas e Gram-positi -
vas, Espiroquetas e Mycoplasmas sensíveis ao enrofl o-
xacino tais como: Staphylococcus spp, Streptococcus 
spp, Pseudomonas spp. –causadoras de pneumonia; 
broncopneumonia; bronquite; cisti te; nefrite; pielone-
frite; oti te; onfalofl ebite; dermati te.
Escherichia coli; Salmonella spp. – causadoras de infec-
ções gastro-intesti nais.

Aplicação: 1 comprimido para cada 10 kg de peso ani-
mal.

Aplicação: Uso externo. Em local apropriado para as fezes 
e urina do seu cão coloque uma folha de jornal e pingue 
de 5 a 10 gotas de Pipi Natu Dog. Faça o seu cão cheirá-la, 
principalmente pela manhã, após as refeições e antes de 
dormir. Assim seu cão se acostumará a procurar este local 
sempre que necessitar. Este condicionamento é gradual, 
por isso o uso do Pipi Natu Dog deverá ser diário até que 
seu cão se acostume com o local escolhido. Troque o jor-
nal toda vez que esti ver sujo, colocando em seguida o Pipi 
Natu Dog.

CÓD. CÓD.
84926 84927

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
CT/10 COMP 20ML

EMB. EMB.
CT 01 PC 01

Laboratório Laboratório

Indicações: É uma solução 
indicada como auxiliar no 
adestramento sanitário 
de cães, especialmente fi -
lhotes. Produto não tóxico 
para seu animal.

ABAMECTINA OURO FINO GEL 
COMPOSTO

CALCIO REFORC OURO FINO INJ

Uso: Recomendado para bovinos, suínos, eqüinos e 
ovinos nos seguintes casos: colapso puerperal hipocal-
cêmico, tetania hipocalcêmica, durante e após o parto 
e durante a lactação (febre vitular, eclampsia). Tetania 
das pastagens, tetania de viagens (cãibras), intoxicações, 
osteodistrofi as (osteoporose, osteofi brose), raquiti smo, 
osteomalácia (cara inchada) e nos casos de carência de 
cálcio, fósforo e magnésio.

Aplicação: Via intravenosa.

Indicações: É um vermífugo completo e vitaminado. An-
ti parasitário de amplo espectro com vitamina E. é um 
vermífugo completo e vitaminado. Anti parasitário de 
amplo espectro com vitamina E.

Uso: Recomendado para o tratamento e controle dos 
principais parasitas internos dos eqüinos, como:
Nematódeos gastrintesti nais: Habronema spp, Trichos-
trongylus axei, Parascaris equorum, Strongyloides wes-
teri, Oxyuris equi, Onchocerca spp.

Aplicação: Via oral.
CÓD. CÓD.

64800 64794
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

9,6GRS 200ML
EMB. EMB.
PC 01 PC 01

Indicações: Possui perfeita re-
lação cálcio/fósforo. Melhor 
aproveitamento do cálcio e do 
fósforo e contém fonte energé-
ti ca imediata e totalmente apro-
veitada.

Laboratório Laboratório
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CÓD.

CÓD.

64804

64783
64782
64784

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

1LT

100ML
250ML
25ML

EMB.

EMB.

PC 01

PC 01
PC 01
CX 36

Indicações:   
CB-30 T.A. OUROFINO tem como principal composto o 
cloreto de alquil dimeti l benzil amônio, que é um agente 
cati ônico de ati vidade em superfí cie, com poderosa ação 
germicida. 

Uso: Desinfecção em geral (uniformes, paredes e pisos), 
lavagem e assepsias de feridas e frieiras.

Aplicação: Uso externo.

Indicações: Produto líder de Mercado, para pulverizar.

Uso: Ectoparaista: combate parasitas externos com car-
rapatos, bernes, moscas, sarnas e piolhos.

Aplicação: Pulverizações ou banho de imersão.

Dica importante:Pulverizar 4 a 5 Litros de calda por animal

CB 30 T.A OURO FINO COLOSSO OURO FINO
Laboratório Laboratório

CORTA CURSO OURO FINO DICLOFENACO 50 OURO FINO

Indicações:  Potente analgésico, não narcóti co, não es-
teroide, com ati vidade anti -infl amatória e anti piréti ca, 
recomendado para todos os casos de dor, febre e/ou in-
fl amação.

Uso: Anti -infl amatório, ti ra dor e febre.

Aplicação: Injetável.

Indicações:  Alta efi cácia na cura de diarréias bacterianas

Aplicação: Injetável.

CÓD. CÓD.
64786 64790

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
50ML 50ML

EMB. EMB.
PC 01 PC 01

Laboratório Laboratório
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CÓD. CÓD.
64791 64789

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
50ML 500ML

EMB. EMB.
PC 01 PC 01

Indicações: Analgésico, anti piréti co e espasmolíti co.

Uso: Dipirona, para o fi m da dor!

Aplicação: Injetável.

Indicações: Soro Energéti co e Forti fi cante. Contém me-
ti onina, elemento essencial com ação anti oxidante. 
Indicado no pós-parto de vacas leiteiras e em torneios 
leiteiros. 

Uso: Hidratante, Forti fi cante, Energéti co e Polivitamínico. 
Uso em bovinos, equinos e ovinos.

Aplicação: Injetável.

FINADOR OURO FINO INJ FORTEMIL OURO FINOLaboratório Laboratório

IVERMECTINA OURO FINO GEL 
COMPOSTO

LEPECID OURO FINO SPRAY

Uso: É indicado no combate às miíases cutâneas (bi-
cheiras), nas castrações, descornas, cura do umbigo dos 
recém nascidos, nos ferimentos e cirurgias de pele em 
geral, para bovinos, equinos, ovinos e suínos. Aplicar o 
produto em toda a área afetada, bem como ao seu re-
dor, mantendo o tubo de “spray” a uma distância de 10 
- 20 cm da região a ser tratada.

Aplicação: Uso externo.

Indicações:  Ivermecti na Gel Composto é indicado para 
o tratamento e controle dos principais parasitas inter-
nos dos eqüinos. Seguro: pode ser aplicado em qualquer 
idade.

Uso: Elimina e controla vermes,carrapatos,bernes,sar-
nas, piolhos e bicheiras. Trata até 600 Kg.

Aplicação: Via oral.
CÓD. CÓD.

64799 68725
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

9,6GRS 475ML
EMB. EMB.
PC 01 CX 12

Indicações:
É excelente para o tratamen-
to e proteção das feridas 
contra bicheiras. É larvicida, 
bernicida, repelente e cicra-
ti zante.

Laboratório Laboratório
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CÓD. CÓD.
64798 64795

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
10GRS 50ML

EMB. EMB.
CX 12 PC 01

Indicações: Rentabilidade na produção de leite. Efi caz 
para secar e também para previnir masti te. 

Uso: No tratamento das masti tes agudas ou crônicas dos 
bovinos.

Aplicação: Via Intramamária (seringa com pomada).

Indicações:  Anti bióti co de ampla ação pronto para uso.
É indicado no tratamento de infecções bacterianas que 
acometem bovinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos.

Aplicação: Injetável.

MASTIFIN OURO FINO VACA SECA PENFORT PPU LA OURO FINOLaboratório Laboratório

SINCROCIO OURO FINO TRISSULFIN OURO FINO PÓ SACHE

Indicações: Anti bacteriano de associação perfeita para 
infecções intesti nais e respiratórias.

Uso: No tratamento de todas as doenças sensíveis ao 
espectro de ação de Sulfametoxazol e Trimetoprim tais 
como: DCR, colibacilose, pasteurelose, ti fo aviário, pulo-
rose, coriza infecciosa, infecções primárias e secundárias,  
purulentas ou não.

Aplicação: Via oral.

Indicações:  Agente Luteolíti co e Sincronizador de Cio.

Uso: A sua ação dá origem à regressão funcional e mor-
fológica do corpo lúteo (luteólise) seguida por retorno ao 
cio e ovulação normal. Por isso é indicado para sincroni-
zação de cio e tratamento de distúrbios reproduti vos das 
fêmeas bovinas, suínas e eqüinas.

Aplicação: Intramuscular.

CÓD. CÓD.
64788 64796

68724

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
4ML 100G

50G

EMB. EMB.
PC 01 CX 50

CX 24

Laboratório Laboratório
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CÓD. CÓD.
64155 65666

64156

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
1ML 20ML

100ML

EMB. EMB.
CT 30 CX 24

PC 01

Indicações: Indicado como inibidor do estro em cadelas 
e gatas nas seguintes condições: quando uma possível 
gestação acarretar risco de vida para o animal; quando 
houver riscos cirúrgicos para uma ovariohisterectomia.

Aplicação: Aplicar, durante o anestro, por via subcutâ-
nea de preferência em local pouco visível como: interior 
da coxa ou parte interna da dobra do fl anco.

Indicações: Auxilia no tratamento das afecções hepáti -
cas causadas por doenças infecciosas. Possui ação lipo-
trópica nas infi ltrações gordurosas do fí gado. Prevenção 
e tratamento das hipovitaminoses B2 (ribofl avina) e B6 
(piridoxina). 

Uso:  É indicado para animais como coadjuvante no tra-
tamento hepatoprotetor de intoxicações (medicamento-
sas, por plantas tóxicas, por ingestão de alimentos conta-
minados ou de produtos químicos tóxicos).

Aplicação: Via intramuscular profunda ou intravenosa 
LENTA.

ANTICION UCB ANTITOXICO UCB INJETÁVELLaboratório Laboratório

ANTITOXICO UCB ORAL AVEMETAZINA UCB ORAL

mente absorvida e lentamente eliminada, o que permite 
concentrações sanguíneas elevadas, melhorando assim 
a sua efi ciência terapêuti ca contra os microrganismos 
sensíveis à sulfamidoterapia. 

Uso: Indicado no tratamento preventi vo e curati vo de 
infecções causadas por Eimeria sp (Coccidiose) em aves.
Como coadjuvante nos casos de  infecções

Aplicação: Uso oral.

Indicações: Auxilia no tratamento das afecções hepá-
ti cas causadas por doenças infecciosas. Possui ação 
lipotrópica nas infi ltrações gordurosas do fí gado. Ação 
hepatoprotetora, indicada no tratamento e prevenção 
das intoxicações. 

Uso: É indicado para animais como hepatoprotetor nas 
intoxicações (medicamentosas, por plantas tóxicas, por 
ingestão de alimentos contaminados ou de produtos 
químicos tóxicos)

Aplicação: Via oral.
CÓD. CÓD.

64157 81342
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

20ML 30ML
EMB. EMB.
CX 24 PC 01

Indicações:
É um produto que associa 
em sua formulação duas 
sulfas que possuem amplo 
espectro de ação bacteria-
na, e que possui a grande 
vantagem de ser rapida-
mente

Laboratório Laboratório
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CÓD. CÓD.
64178 64158

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
20ML 15ML

EMB. EMB.
CX 25 CX 12

Uso: Indicado No combate a carrapatos, sarnas (Sarcop-
tes scabiei) inclusive a sarna demodécica (Demodex  ca-
nis) e demais ectoparasitas dos cães (Linognathus  spp  e 
Heterodoxus).

Aplicação: Uso externo.

Indicações:  Reúne em sua fórmula clássica substâncias 
preconizadas no tratamento das principais afecções 
oculares de caráter agudo ou crônico. Age dissolvendo 
a secreção catarral e promove o descongesti onamento 
ocular.

Uso:  É indicado nas infl amações e irritações dos olhos 
dos animais. Conjunti vites catarral aguda ou crônica.

Aplicação: Insti lar 3 a 5 gotas no olho afetado duas ou 
mais vezes ao dia dependendo da gravidade do caso.

CHARMDOG UCB CARRAP E SARNIC COLIRIO UCBLaboratório Laboratório

 CORTVET UCB CYPERMETRIL UCB POUR ON 

Indicações: Ectoparasiti cidas específi co no controle da 
mosca-do-chifre, mosca dos estábulos (stomxys calci-
trans) e auxiliar no controle de carrapatos em bovinos.

Uso: Mosquicida: Mosca de estábulo (Stomoxys calci-
trans) e Mosca-do-Chifre (Haematobia irritans).
    Carrapati cida: Boophilus microplus para bovinos.
    Diminui as reinfestações de bernes.

Aplicação: Uso externo.

Indicações: Possui acentuada ati vidade anti -infl amatória 
e se destaca por ser prati camente isenta da capacidade 
de retenção de água e sódio, comum aos corti costeroides.

Uso: É indicado para cães como anti -infl amatório em con-
dições infl amatórias diversas, por inibir a Prostaglandina 
E2 e a quanti dade de exsudato infl amatório. A dexameta-
sona possui grande valia nos casos de afecções cutâneas 
e hipersensibilidade. 

Aplicação: Via oral.

CÓD. CÓD.
64159 64171

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
10ML 1LT

EMB. EMB.
CX 24 PC 01

Laboratório Laboratório
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CÓD. CÓD.
64172
64174

81301
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

1LT
20ML

10ML ÚNICA
EMB. EMB.
PC 01
CX 25

PC 01

Indicações: Piretroíde de ação rápida e especifi ca no 
controle de ectoparasitas (mosca-do-chifre, mosca dos 
estábulos- Stomoxys calcitrans) e auxiliar no controle de 
carrapatos e bernes em bovinos. 

Uso: Bovinos: Controle  das  infestações por carrapatos 
e moscas, inclusive a mosca-dos-chifres. Auxilia  no con-
trole de bernes, piolhos e sarnas. Ovinos: Controle de 
sarna e piolhos. Instalações: Repelente de insetos (mos-
cas, piolhos e ácaros).

Aplicação: Banheiros de  imersão.

Indicações: Potente anti -infl amatório com ati vidade 
analgésica e anti piréti ca, indicado para bovinos, equinos 
e suínos.

Uso: Indicado para alívio da infl amação e da dor asso-
ciada com desordens musculoesqueléti cas nas espécies 
bovina, suína e equina. Também é indicado para alívio da 
dor visceral associada à colicas em equinos.

Aplicação: Injetável.

CYPERMETRIL UCB PULV BANHO FLUNIXINA INJET. UCBLaboratório Laboratório

FORTIBIOTICO UCB PLUS SUPERFORTE KARABE UCB

Indicações:
Associação com ati vidades expectorante que age dife-
rente sobre o agente causal da Singamose, provocando 
sua expulsão da traquéia. Além disso a eliminação do 
muco, exercendo ação anti ssépti ca sobre as vias respi-
ratórias.

Uso: Indicado no tratamento da singamose das aves, 
doença esta que é conhecida vulgarmente por: gôgo, 
gosma, sororoca, pigarro e bocejo.

Aplicação: Uso oral.

Indicações: Associação sinérgica de 4 anti bióti cos de 
amplo espectro e potente ação anti -infl amatória do di-
clofenaco de sódico. Indicado no tratamento de doenças 
infecciosas de origem bacteriana, que acometem bovi-
nos e equinos.

Uso: É indicado no tratamento de doenças infecciosas 
de origem bacteriana que acometem bovinos e equinos 
uti lizados na práti ca de lazer ou esporte.

Aplicação: Injetável.
CÓD. CÓD.

64175 64160
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

15ML 30ML
EMB. EMB.
PC 01 PC 01

Laboratório Laboratório
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CÓD.
CÓD.

64176
64602
64601

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO

10GRS
100ML
50ML

EMB.
EMB.

CX 24
PC 01
PC 01

Indicações: Associação de um potente anti bióti co a um 
agente mucolíti co que facilita a ação da gentamicina con-
tra as principais bactérias causadoras da masti te bovina. 

Uso: É indicado no tratamento das masti tes agudas e 
crônicas das vacas.

Aplicação: Injetável.

Indicações: A Ocitocina Forte tem ação sobre a muscula-
tura da glândula mamária e promove o aumento das con-
trações musculares dos alvéolos e canais galactóforos, fa-
vorecendo a descida do leite e auxiliando no tratamento 
e prevenção de masti te, por contribuir com maior fl uxo e 
esgotamento total da glândula mamária, pela eliminação 
do leite residual.Também promove o aumento das con-
trações da musculatura uterina e está indicada nos casos 
clínicos de retenção de placenta e atonia (insufi ciência 
contráti l) .

Aplicação: Injetável.

MASTIZONE UCB PLUS LACTAÇÃO 
SERING

OCITOCINA FORTE UCBLaboratório Laboratório

ÓLEO CANFORADO UCB OTOLIN UCB

Indicações: Ideal para tratamento das infecções auricula-
res, como oti tes e otorreias, dos cães e gatos causados 
por bactérias gram-positi vas e gram-negati vas sensíveis a 
sulfametazina sódica.

Uso: Indicado para o tratamento de infecções auriculares 
como oti tes e otorréias dos cães e gatos causadas por 
bactérias Gram-positi vas e Gram-negati vas sensíveis a 
sulfametazina sódica

Aplicação: Uso externo.

Indicações: Potente esti mulante do sistema cardiorres-
piratório nos casos de diminuição da ati vidade do mio-
cárdio.

Uso: É indicado como tônico cardíaco em todos os casos 
de diminuição da ati vidade do miocárdio ocasionados por 
enfermidades infecciosas e infl amatórias.

Aplicação: Via intramuscular.
CÓD. CÓD.

64169 64168
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

10ML 15ML
EMB. EMB.
CX 30 CX 12

Laboratório Laboratório
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CÓD. CÓD.
89089 64177

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
10ML CT/05 COMP

EMB. EMB.
CX 24 CX 30

Indicações: É um hormônio que promove o aumento 
das contrações de toda a musculatura lisa do útero no 
momento do parto, ajudando a expulsão do feto e da 
placenta e controlando a hemorragia. Age também nas 
glândulas mamárias, por meio do aumento das contra-
ções da musculatura lisa dos canais galactóforos, impul-
sionando o leite conti do nos alvéolos para as cisternas, 
aumentando deste modo o fl uxo de leite.

Aplicação: Aplicar por via subcutânea após os devidos 
cuidados da assepsia.

Indicações: Potente vermifugo de amplo espectro para 
cães. Efi caz no controle de vermes redondos e vermes 
chatos.

Uso: É indicado como vermicida de amplo espectro para 
cães agindo sobre as formas adultas e larvais dos ascarí-
deos, ancilostomídeos, tricurídeos e cestódeos.

Aplicação: Via oral.

PLACENTINA UCB PLATELMIN UCB 

Indicações: É um hormônio que promove o aumento 

Laboratório Laboratório

PLATELMIN UCB EQUINO PASTA 
SERINGA

PHENODRAL UCB

Indicações: É um tônico esti mulante das funções me-
tabólicas de animais de produção e performance. Con-
tribui para o aumento do apeti te e formação da he-
moglobina, responsável pela absorção e transporte de 
oxigênio do sangue aos tecidos, proporcionando a me-
lhora do desempenho de animais tratados.

Uso: Indicado como tônico reconsti tuinte, como esti -
mulante das funções metabólicas nos casos de anorexia 
(falta de apeti te), desnutrição, anemias e nas convales-
cenças de enfermidades parasitárias e infecciosas.

Aplicação: Via endovenosa

Indicações: Anti parasitário indicado no controle e trata-
mento das principais endoparasitoses que acometem os 
equinos.

Aplicação: Observar a graduação existente no êmbolo 
da seringa. Girar o anel, ajustando no êmbolo de acordo 
com o peso vivo do animal a sertratado.
Introduzir a extremidade da seringa na boca e pressionar 
o êmbolo até o anel.

CÓD. CÓD.
64170 64167

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
30GRS 15ML - CART/03 AMP

EMB. EMB.
PC 01 CT 01

Laboratório Laboratório
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CÓD. CÓD.
64165 64164

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
50GRS 500GRS

EMB. EMB.
PC 01 CX 15

Indicações: Pomada cicatrizante com ação anti micro-
biana nos casos de ferimentos, lacerações, abcessos, 
rachadura nos tetos, descornas, queimaduras e outras 
dermati tes.

Uso: É indicada como anti -infecciosa e cicatrizante nos 
casos de ferimentos anti gos ou recentes, com ou sem 
supuração, como furúnculos, abcessos, fl egmões, racha-
dura nos tetos, queimaduras (inclusive  as  após  a  mar-
cação  do  gado), eczemas e outras dermati tes.

Aplicação: Uso Externo.

Indicações: O Purgante Salino possui formulação espe-
cial e está indicado no tratamento de intoxicações por 
plantas tóxicas, empanzinamento e em quadros de intes-
ti no preso.

Uso: Indicado em todos os casos de consti pações intes-
ti nais (intesti no preso), cólica dos animais ervados (en-
venenamento por ervas) e empanzinamento (repleção 
gastro intesti nal).

Aplicação: Dissolver em água quente, e administrar por 
via oral.

POMADOL UCB PURGANTE UCB SALINOLaboratório Laboratório

SARTOP AEROSOL UCB SOROVITA UCB COMPLEX

Uso: É indicado em todos os casos de caquexias, ano-
rexias, desidratações, no pós operatório, estados toxi-in-
fecciosos, hepatopati as, desnutrição, hemorragias, neu-
ropati as, acetonemias, hipertrofi as orgânicas, anemias, 
como coadjuvante no tratamento de doenças infecciosas 
e parasitárias, piroplasmose, anaplasmose e nas carên-
cias de vitaminas do complexo B, suprimento indispensá-
vel, completado pela vitamina B12 que auxilia nas recupe-
rações das funções hepáti cas.

Aplicação: Injetável.

Uso: é indicado no tratamento das sarnas provocadas pe-
los ácaros Sarcoptes scabiei, Chorioptes bovis e Psoroptes 
ovis , dos animais domésti cos.Sartop Spray® consti tui um 
tratamento efi caz, moderno e de fácil aplicação pois não 
requer diluição. 

Aplicação: Uso externo.

CÓD. CÓD.
68485 65665

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
100ML 500ML

EMB. EMB.
PC 01 PC 01

Indicações:
Complexo vitamínico de alta 
absorção, indicado para várias 
espécies animais. Suplemen-
tação de aminoácidos, sais 
minerais e vitaminas.

Laboratório Laboratório
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CÓD. CÓD.
64163 64162

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
100ML 20ML

EMB. EMB.
PC 01 PC 01

Indicações: Excelente sarnicida, atua sobre todas as 
formas clínicas de sarnas dos animais, exceto na sarna 
demodécica.

Uso: É indicado no tratamento de todas as formas clíni-
cas de sarnas dos animais, exceto na sarna demodécica.

Aplicação: Uso externo.

Indicações: Tristezina está indicada para o tratamento de 
infecções por babésias (Piroplasmose) e Tripanossomas.

Aplicação: Via intramuscular

TIMBACO UCB SPRAY TRISTEZINA UCB Laboratório Laboratório

VERRUTRAT UCB ANTIDIARREICO VALLEE 

Indicações: As diarréias, também chamadas cursos, de 
origem infecciosa tem causado sérios prejuízos aos re-
banhos do nosso país. Alto índice de mortalidade tem se 
verifi cado em todas as espécies e raças, especialmente 
em bovinos, ovinos, caprinos e suínos, no período de 
aleitamento.

Uso: Indicado no tratamento rápido e seguro das prin-
cipais e mais comuns infecções intesti nais, diminuindo 
consideravelmente a mortalidade dos rebanhos.

Aplicação: Injetável.

Indicações: Indicado no tratamento da papilomatose ou 
fi gueira dos animais. O clorobutanol provavelmente age 
no metabolismo do vírus causador da papilomatose, im-
pedindo o seu crescimento. O clorobutanol também tem 
um alto poder anti ssépti co e também é anestésico local 
fazendo com que a aplicação do produto seja indolor. 
Após a aplicação as verrugas desaparecem num espaço 
de tempo que varia entre 15 dias a 60 dias sem deixar 
cicatrizes e sem o aparecimento de recidivas.

Aplicação: Via subcutânea.

CÓD. CÓD.
64161 64746

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
20ML 10GRS - CX/10

EMB. EMB.
PC 01 CX 01

Laboratório Laboratório

43



TELEVENDAS 0800 284 0202

www.grupovaldirsaraiva.com.br

CÓD. CÓD.
64752 64743

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO
50ML 50ML

EMB. EMB.
CX 06 CX 10

Indicações: É indicado para o tratamento e controle das 
principais endo e ectoparasitoses de bovinos, causadas 
por vermes gastrintesti nais e pulmonares, carrapatos, 
bernes, bicheiras, piolhos e ácaros produtores de sarna. 
Para o tratamento e controle das principais endo e ecto-
parasitoses de ovinos e caprinos, causadas por vermes 
gastrintesti nais e pulmonares, bicheiras, piolhos, ácaros 
produtores de sarna e bicho-da-cabeça (ovinos) e para 
o tratamento e controle das principais endo e ectopara-
sitoses de suínos causadas por vermes gastrintesti nais, 
pulmonares e renais, piolhos, ácaros da sarna e bicheiras.

Aplicação: Injetável.

Indicações: ANTIMICROBIANOS GERAIS; ANTIFÚNGICOS 
E ANTIPROTOZOÁRIOS (COCCIDIOS, FLAGELADOS)

Uso: É indicado no combate às infecções provocadas por 
bactérias Gram positi vas e Gram negati vas, susceptí veis à 
oxitetraciclina, inclusive micoplasmas, riquétsias e proto-
zoários, em bovinos, suínos, ovinos e caprinos.

Aplicação: Injetável.

OXITRAT LA PLUS VALLEE RANGER VALLEELaboratório Laboratório

SEPTIPEN PLUS VALLEE

Uso: É indicado para uma grande variedade de doenças 
infecciosas primárias e secundárias, causadas por bacté-
rias Gram-positi vas e Gram-negati vas, acompanhadas de 
processos infl amatórios agudos e crônicos que acometem 
os tratos digesti vo, respiratório, gênito-urinário, pele, te-
cidos moles e arti culações, em bovinos, equinos, ovinos, 
caprinos e suínos.

Aplicação: Via intramuscular profunda.

CÓD.
CÓD.

64751
64755
64754

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO

15ML
250ML
500ML

EMB.
EMB.

PC 01
CX 06
PC 01

Indicações: HIDRATAÇÃO, ESTIMULANTE E MEDICAÇÃO 
SUPORTE.

Uso: O VALLÉECÁLCIO é indicado para bovinos, equinos e 
caprinos que esti verem apresentando sintomatologia clí-
nica de: Defi ciências de cálcio, fósforo e magnésio; Hipo-
calcemia pós-parto (paresia da parturiente, febre vitular 
ou febre do leite); Síndrome da vaca caída; Tetania das 
pastagens (hipomagnesemia).

Aplicação: Injetável.

VALLEECALCIO

Indicações:
Anti bióti co injetável de amplo 
espectro de ação adicionado de 
um potente anti -infl amatório, 
analgésico e anti térmico.

Laboratório Laboratório
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CÓD.
64745

DESCRIÇÃO
500ML

EMB.
PC 01

Indicações: COMPLEXOS VITAMÍNICOS, MINERAIS E AMI-
NOÁCIDOS.

Uso: É indicado como auxiliar na prevenção e tratamento 
de exaustão por produção ou esforço fí sico, caquexias, 
desidratações, hepatopati as, anemias, na falta de apeti -
te e estados de convalescença em geral. É indicado para 
todas as espécies.

Aplicação: Injetável.

BIOXAN COMPOSTO VALLEELaboratório

HEPATOXAN VALLEE

VETFLOGIN VALLEE

Uso: É indicado para todas as doenças que requeiram 
ati vidade anti infl amatória, analgésica ou anti piréti ca 
em  bovinos, eqüinos, ovinos, caprinos e suínos. Con-
trole de estados febris e endotoxemias. Tratamento das 
dores e infl amações pós-traumáti cas e pós-cirúrgicas. 
Recomendado para o tratamento de processos infl ama-
tórios primários agudos e crônicos, ou conseqüentes a 
outras patologias dos vários sistemas orgânicos, como 
por exemplo: estomati tes, glossites, faringites, laringi-
tes, traqueítes, bronquites, oti tes, uveítes, conjunti vites, 
dermati tes, vulvo-vaginites, cisti tes, balanoposti tes, etc. 

Aplicação: Injetável.

Indicações: COMPLEXOS VITAMÍNICOS, MINERAIS E 
AMINOÁCIDOS.

Uso: Indicado no tratamento de estados tóxicos ou tó-
xico-infecciosos, auxiliar no tratamento da uremia, no 
pré e pós-operatório, estados de insufi ciência hepáti ca, 
esteatose hepáti ca, coadjuvante no tratamento das he-
patopati as infecciosas.

Aplicação: Injetável.

CÓD.

CÓD.

64753

64750
64749

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

100ML

10ML
50ML

EMB.

EMB.

CX 06

CX 08
PC 01

Laboratório

Laboratório

CÓD.
64298

DESCRIÇÃO
50ML

EMB.
PC 01

Indicações: Prevenir doenças carenciais de vitaminas 
A-D-E.

Uso: É indicado como fonte de vitaminas A., D e E para 
bovinos, eqüinos, suínos, caprinos e coelhos. 

Aplicação: Injetável.

Dica importante: Não recomenda o uso em cães e gatos.

ADE ZOETIS INJET EMULSIFLaboratório
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CÓD.
64297

DESCRIÇÃO
50ML

EMB.
CX 20

Indicações: É um concentrado emulsionável, contendo 
450 g/litro de diclorvós: dimeti l-2,2-diclorovinil fosfato 
e 50 g/litro de cipermetrina: alfaciano 3-fenoxibenzil-2,-
2-dimeti l-3-(2,2 diclorovinil) ciclopropano carboxilato.

Uso: Bernicida, mosquicida e carrapati cida de aplicação 
exclusiva em pulverização de bovinos.

Aplicação: Vias oral e dérmica.

ALATOX ZOETISLaboratório
BARRAGE ZOETIS 

BLOTROL ZOETIS

Indicações: BLO-TROL® É O ÉSTER TRIBUTÍLICO DO 
ÁCIDO 2-ACETOXI 1-2-3 PROPANO TRICARBOXÍLICO 
EM FORMA PURA.

Uso: Para o tratamento do ti mpanismo (empanzinamen-
to) dos bovinos, ovinos e caprinos.

Aplicação: Administrar o Blo-trol® por via oral diluído em 
água ou por injeção direta no rúmen.

Indicações:  É um concentrado emulsionável contendo 
150 gramas de Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimeti l-
-3-(2,2-diclorovinil)-ciclopropanocarboxilato, (CYPERME-
THRIN) por litro. 

Uso: Deve ser usado em banheiros de imersão ou em 
pulverização, podendo ser aplicado em pulverizadores 
manuais ou motorizados. É ati vo contra todos os ti pos 
de carrapatos em suas formas jovens ou adultas inclusive
 às linhagens resistentes à carrapati cidas de outros 
grupos químicos. Baixa toxicidade.

Aplicação: Banho de imersão.
CÓD.

CÓD.

CÓD.

58738
53100

64296

68000
58354
81484

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

1LT - C/MEDIDOR 50ML
20ML

150ML

200ML
050ML
500ML

EMB.

EMB.

EMB.

LI 01
CX 36

PC 01

PC 01
PC 01
PC 01

Indicações: É vermífugo solução injetável 1%, indicado 
para o tratamento e controle das parasitoses causadas 
por nematódeos gastrintesti nais e pulmonares, miíases 
(bicheiras), carrapatos, bernes, piolhos, ácaros da sarna 
e como auxiliar no controle da população da mosca do 
chifre dos bovinos.

Uso: Combate parasitas internos e externos. 

Aplicação: Injetável.

DECTOMAX ZOETIS

Laboratório

Laboratório Laboratório
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CÓD.
64301

DESCRIÇÃO
50ML

EMB.
PC 01

Indicações: D-500 é um analgésico, com ação anti -piréti -
ca e anti fl ogísti ca, indicado no tratamento das dores do 
sistema muscular, esqueléti co e visceral, infl uenciando 
outrossim o alívio das infl amações e dos estados frebris.

Uso: Recomendado para todas as espécies animais no 
combate à dor das cólicas, feridas, após intervenções 
cirúrgicas, durante o parto, nas infl amações das 
arti culações; como anti -piréti co nos estados febris. 

Aplicação: Injetável.

DIPIRONA ZOETIS D-500Laboratório

ECP ZOETIS

Indicações: Solução Estéril.

Uso: Correção do anestro (ausência do cio), tratamento 
do gado leiteiro corpo lúteo, para expelir pus do útero da 
piometrite de vaca, para esti mular a expulsão uterina de 
placentas reti das e de fetos munifi cados e no tratamen-
to aminióti ca do gado.

Aplicação: Injetável.

CÓD.
58353

DESCRIÇÃO
10ML

EMB.
PC 01

Laboratório

EQUEST ZOETIS PRAMOX SERING

Indicações: Controle dos principais parasitas internos 
dos equinos com excelente controle de parasitas gas-
trintesti nais, até 16 semanas após o tratamento. Auxilia 
no controle de carrapatos e trata Habronemose cutânea 
(ferida de verão).

Uso: Anti parasitário de amplo espectro altamente efeti -
vo contra os estágios imaturos e adultos dos principais 
parasitas gastrointesti nais e ectoparasitos de cavalos e 
outros equídeos.

Aplicação: Injetável.

CÓD.
64302

DESCRIÇÃO
11,8GRS

EMB.
PC 01

Laboratório

CÓD.
64295

DESCRIÇÃO
10ML

EMB.
PC 01

Indicações: Anti -infl amatório corti costeroide à base de 
fl umetasona 0,5 mg/mL.

Uso: É  indicado no alívio da dor em problemas de co-
luna, arti culações e reumati smos, no tratamento do 
choque anafi láti co, nas dermati tes severas em que o alí-
vio imediato do prurido (coceira) seja necessário e em 
diversas outras infl amações em que a terapia corti coste-
roide possa ser indicada, como, por exemplo, em casos 
de cetose.

Aplicação: Injetável.

FLUCORTAN ZOETISLaboratório
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CÓD.
64294

DESCRIÇÃO
400ML

EMB.
PC 01

Indicações: É um potente bactericida e anti ssépti co, que 
não se altera na presença de matéria orgânica; destrói o 
tecido superfi cial das lesões ulceradas, excrescências e 
infi ltrações infecciosas no córion dos cascos e entre as 
unhas dos animais.

Uso: Pode ser associado ao tratamento com produto à 
base de Terramicina®. (Podridão dos pés (foot-rot, Piéti n) 
dos ovinos. Podridão dos cascos dos bovinos (foot-rot).
Frieiras em geral. Lesões necróti cas dos pés. 

Aplicação: Aerosol.

FORMOPED ZOETISLaboratório
GANODOL ZOETIS POMADA

MATABICHEIRA ZOETIS

Indicações: É um moderno larvicida, bernicida, repelente, 
cicatrizante, formulado à base de Vapona e Supona, dois 
produtos fosforados e Violeta de Genciana, quimioterápi-
co e cicatrizante.

Uso: Para prevenir e curar infecções e bicheiras (miíases) 
nos umbigos dos animais recém-nascidos e nas feridas 
causadas por castração, descorna, amputação de cauda, 
marcação, tosquia, pisaduras, escoriações diversas e na 

Aplicação: Aplicar nas áreas infectadas.

Indicações:  Pomada cicatrizante e anti -infecciosa. É uma 
pomada que reúne em sua fórmula a quimioterapia es-
pecífi ca de certos agentes, o poder histopoiéti co e cica-
trizante de outros, além de possuir anti bióti cos de alto 
poder bactericida e bacteriostáti co.

Uso: usada em cortes, escoriações, nas feridas resultan-
tes de castrações e outras operações, no tratamento de 
feridas infectadas e supurações de qualquer ti po em qual-
quer parte do corpo do animal.

Aplicação: Uso externo.

CÓD.

CÓD.

CÓD.

58372

53040

69600
64300
64299

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

50GRS

500ML

1,7GRS - PEQ PORTE
8,6GRS - REFORÇADO
3,4GRS - VETERINÁRIO

EMB.

EMB.

EMB.

PC 01

CX 12

PC 01
PC 01
PC 01

Indicações: Anti -infeccioso de amplo espectro.

Uso: Indicado nas seguintes infecções: diarreias , masti -
tes,  acti nomicose, carbúnculo, rinites, pneumonias, me-
ningite, leptospirose, vibriose, artrite, abortos, erisipela. 

Aplicação: Injetável.

PENTABIOTICO ZOETIS

Laboratório

Laboratório Laboratório
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CÓD.
64287
58370
58371
69311

DESCRIÇÃO
100ML

150F - 250ML
30ML

7.5 250ML

EMB.
PC 01
PC 01
CX 12
PC 01

Indicações: Vermicida de amplo espectro e dupla ação 
para o tratamento de bovinos e suínos.

Uso: Combate a verminose gastrointesti nal e pulmonar 
dos bovinos e suínos. 

Aplicação: Injetável.

RIPERCOL ZOETIS INJETAVELLaboratório

TERRACOTRIL ZOETIS SPRAY

Indicações: Tratamento de querato-conjunti vite infec-
ciosa (pink eye) de ovinos, afecções oculares e cutâneas, 
eczemas, queimaduras, ferimentos acidentais ou cirúrgi-
cos, fí stulas e supurações em geral.

Uso: Marca de oxitetraciclina com hidrocorti zona.
Anti bióti co - Anti -infl amatório.

Aplicação: Uso externo.

CÓD.
58373

DESCRIÇÃO
125ML

EMB.
PC 01

Laboratório

TERRAMICINA ZOETIS INJET LA

Indicações:  É um produto estável, à base de oxitetra-
ciclina dihidratada - anti bióti co de amplo espectro,alta-
mente ati vo contra um grande número de microrganis-
mos.

Uso: É um anti bióti co de amplo espectro altamente ati vo 
contra um grande número de microrganismos.

Aplicação: Injetável.
CÓD.

58350
58351

DESCRIÇÃO
20ML
50ML

EMB.
PC 01
CX 04

Laboratório

CÓD.
69583

DESCRIÇÃO
20ML

EMB.
PC 01

Indicações: A formulação do TERRAMICINA MAIS foi 
especialmente desenvolvida para proporcionar um equi-
líbrio ideal entre as concentrações de oxitetraciclina e di-
clofenaco assegurando uma alta efi cácia no tratamento 
das infecções (concentrações  elevadas e persistentes de 
oxitetraciclina) e rápida redução dos sinais da infl ama-
ção.

Uso:  é uma solução injetável, estéril e pronta para uso à 
base oxitetraciclina associada ao diclofenaco.

Aplicação: Injetável.

TERRAMICINA ZOETIS INJET MAISLaboratório
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CÓD.
58352

DESCRIÇÃO
100GRS

EMB.
CX 24

Indicações: Para o tratamento das infecções bacterianas 
de: Frangos de Corte, Poedeiras, Perus, Bovinos, Suínos, 
Coelhos, Ovinos e Caprinos.

Uso: Para o tratamento de diárreias (cursos), enterites, 
cólera aviária, ti fo aviário, pulorose, doenças respirató-
rias (pneumonia, bronquites, coriza infecciosa). 

Aplicação: Via oral, dissolvida na bebida.

TERRAMICINA ZOETIS PÓ TPSLaboratório

AGROTHAL FABIANI 
C/ANTIFLAMATÓRIO

Indicações: Anti bióti co injetável com anti -infl amatório 
não esteroidal.

Uso: Agrothal com anti -infl amatório é indicado para 
bovinos, equinos, caprinos, ovinos e suínos, no trata-
mento de doenças infecciosas primárias e secundárias, 
causadas por germes sensíveis à penicilina, acompa-
nhadas de processos infl amatórios agudos e crônicos 
que acometem os tratos gastro-intesti nal, respiratório, 
genito-urinário e epitelial, além de tecidos moles e ar-
ti culações.

Aplicação: Injetável.
CÓD.

64276
DESCRIÇÃO
FR 06 AMP

EMB.
CX 06

Laboratório

CÓD.

CÓD.

58535

58536

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

10ML

120ML

EMB.

EMB.

CX 10

PC 01

Uso: pode ser usado em animais mesmo quando não for 
identi fi cada a causa primária específi ca. Falta de apeti te, 
fraqueza, fadiga, stress, abati mento, anemia, desnutri-
ção, convalescença de doenças infecciosas e parasitárias.
Como tônico reconsti tuinte durante os períodos de ges-
tação e lactação. Para aumentar o tônus muscular e esti -
mular o sistema circulatório, notadamente após manejo 
dos animais, vacinações, tratamentos, etc, assim como 
aumentar o rendimento energéti co dos animais em ati -
vidades desporti vas. Na época da cobertura, como for-
ti fi cante.

Indicações: Potenay Gold B12 contém substâncias neces-
sárias para cercar todas as causas que comumente oca-
sionam os estados de estresse e que impedem o melhor 
desempenho das funções vitais dos animais.

Uso: é indicado em casos de fraqueza, fadiga, estresse, 
abati mento, anemia, desnutrição, convalescença de en-
fermidades infecciosas e parasitárias.

POTENAY ZOETIS INJET

POTENAY ZOETIS ORAL GOLD B12

Laboratório

Laboratório

Indicações: Potenay Injetavel 
apresenta em sua fórmula um 
complexo vitamínico que es-
ti mula a nutrição, associado a 
uma substância de ação hiper-
tensiva que visa a rápida recu-
peração dos animais. 

50



TELEVENDAS 0800 284 4664

www.grupovaldirsaraiva.com.br

AGROVET ELANCO PLUS

Indicações: Anti bióti co pronto para uso, com anti infl a-
matório, para o combate de infecções e infl amações em 
bovinos, ovinos, caprinos, equinos e suínos. 

Uso:  É indicado para o tratamento de infecções.

Aplicação:  Via intramuscular profuda.

CÓD.
81781

DESCRIÇÃO
50ML

EMB.
PC 01

Laboratório
ALTEC FABIANI

Indicações: É uma solu-
ção injetável de Ivermec-
ti na a 1%, pronta para 
uso, de baixo volume, 
desti nado ao controle 
dos parasitas internos 
e externos dos bovinos, 
ovinos, caprinos e suínos.

Uso: Combate ao berne, carrapato, sarna, piolho.

Aplicação: Injetável.

CÓD.
64900

DESCRIÇÃO
50 ML

EMB.
CX 12

CÓD.
64277

DESCRIÇÃO
6G

EMB.
CX 12

Indicações: Anti parasitário em pasta pronto para uso 
de amplo espectro de ação para equídeos à base de 
ivermecti na a 2%. 

Uso: Controle e tratametno das principais parasitoses
internas dos equídeos.

Aplicação: Via oral.

ALTEC FABIANI PASTA PARA 
EQUINOS SE

Laboratório

Laboratório

CÓD.
69342
64901

DESCRIÇÃO
10ML
50ML

EMB.
PC 01
PC 01

Indicações: Indicada no combate de infecções tais 
como pneumonia, diarreias, masti te, infecções pós-
parto (vaginite, metrite e cisti te), infecções do umbigo 
e infecções de casco. E caz contra uma ampla gama de 
bactérias (gram + e -) e micoplasmas. Evitam prejuizos 
como: atrasos de cio, retorno ao cio, anestro, mma 
(masti temetrite-agalaxia) e abortos.

Uso: São ati vas contra um grande número de bactérias 
gram-negati vas, diversas bactérias gram-positi vas
e micoplasmas.

Aplicação: Injetável, via intramuscular ou subcutânea.

ENROFLOXACINA FABIANI
Laboratório
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FERDEX FABIANI B12

Indicações: FERDEX B12 - so-
lução injetável de ferro dex-
trânico, associada à vitamina 
B12 é formulada de modo a 
assegurar a disponibilidade de 
ferro para o organismo, na sua 
forma mais assimilável, atuan-
do na prevenção e tratamento 
da anemia ferropriva, espe-
cialmente dos animais jovens, 
garanti ndo maior resistência 
às infecções.

Uso: Tratamento da anemia ferropriva dos animais jo-
vens, leitões, bezerros (terneiros) e cordeiros. 

Aplicação: Injetável.

CÓD.
64278

DESCRIÇÃO
50 ML

EMB.
PC 01

Laboratório

CÓD.
81782

DESCRIÇÃO
30ML

EMB.
PC 01

Indicações: Solução quimioterápica, de ação rápida, ide-
al para o tratamento da Babesiose (Piroplasmose) em 
bovinos, e das Tripanossomíases em equinos. 

Uso: É indicado para o tratamento de bovinos infecta-
dos com babesia causada por Babesia spp (incluindo a 
B. bigemina e B. bovis) e eqüinos infectados por B. equi. 
Uma única administração produz efeito rápido e comple-
to alívio das manifestações clínicas da “tristeza bovina”.É 
indicado também para o tratamento das tripanossomía-
ses, como a causada por Trypanosoma equinum (mal de 
cadeiras) e Trypanosoma vivax. 

Aplicação: Via intramuscular.

GANASEG ELANCO 7

FERRODEX FABIANI 

Indicações: Suplemento de ferro em complexo dextra-
nico p/ovinos e suínos.

Uso: Prevenção e tratamento da anemia provocada 
por defi ciência de ferro (anemia ferropriva) em leitões,  
bezerros (terneiros) e cordeiros.

Aplicação: Injetável

CÓD.
64279
78988

DESCRIÇÃO
10ML
50ML

EMB.
CX 24
PC 01

Laboratório

Laboratório

CÓD.
69343

DESCRIÇÃO
250ML

EMB.
PC 01

Uso: No tratamento do raquiti smo, osteomalácia, es-
gotamento fí sico, febre vitular, eclampsia, paraplegias, 
antes e após o parto, inferti lidade conseqüente à ca-
rência de cálcio.

Aplicação: Injetável.

Indicações: Solução inje-
tável tônico-forti fi cante 
à base de sais de cálcio e 
magnésio, com meti onina, 
glicose e um potente esti -
mulante, a efedrina.

GLICOFORT FABIANI
Laboratório

52



TELEVENDAS 0800 284 4664

www.grupovaldirsaraiva.com.br

CÓD.
64293

DESCRIÇÃO
10ML

EMB.
PC 01

Uso: No tratamento das enterites infecciosas dos bovi-
nos bezerros) e suínos, causadas por Escherichia coli, 
Salmonella spp. Tratamento de disenteria causada por 
Serpulina hyodysenteriae, enterite causada por Lawso-
nia intracellularis nos suínos.

Aplicação: Injetável.

PARACURSO FABIANI

Indicações: É usado parti cu-
larmente, nos casos em que 
se deseja cessar rapidamen-
te os sintomas da diarréia 
ocasionada pela infecção 
(diarréia em bezerros e lei-
tões).

Laboratório

CÓD.

CÓD.

64280

64281

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

10ML

64281

EMB.

EMB.

CX 24

PC 01

Uso: Nos trabalhos de parto para encurtar o período de 
expulsão; nos casos de insufi ciência contráti l da mus-
culatura uterina. Prolapso uterino (éguas e vacas), Pro-
moção da ejeção do leite, ingurgitamento das mamas, 
retenção do leite pós-parto, Tratamento de mamites, 
tratamento do MMA (Síndrome mamite metrite e agala-
xia) das porcas, Iminência de febre puerperal em cadelas 
e gatas, retenção de ovos Em galinhas.

Aplicação: Injetável.

Indicações: É um vermífugo solúvel para animais, anti -
-helmínti co efi caz no controle dos nematódeos, nos bovi-
nos, equinos, suínos e aves. O produto possui excelente 
ação e garante resultado rápido e efi caz.

Uso: É um anti -helmínti co efi caz no controle dos nema-
tódeos, especialmente Ascaris spp em bovinos, equídeos, 
suínos e aves, controlando, ainda, Oxyuris spp em suínos, 
aves e bovinos.

PROLACTON FABIANI

PROVERME FABIANI

Indicações:  É um produto à 
base de Ocitocina sintéti ca 
(análoga à natural), apresen-
tando as mesmas proprieda-
des químicas e farmacológi-
cas do hormônio natural.

Laboratório

Laboratório

CÓD.
64282
64283

DESCRIÇÃO
10ML
50ML

EMB.
CX 24
CX 12

Indicações: TORMICINA 100 ANTIBIÓTICO DE AMPLO 
ESPECTRO, pronto para uso EM ANIMAISDE IMPOR-
TÂNCIA ECONÔMICA.

Uso: Indicado para o tratamento de grande variedade 
de infecções produzidas por bacterias, vírus e micro-
organismos sensíveis à oxitetraciclina, agindo rapida-
mente no combate, recuperando o apeti te dos animais 
e minimizando as perdas produti vas.

Aplicação: Via injetável intramuscular profunda.

TORMICINA FABIANI 100 INJET
Laboratório
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TORMICINA FABIANI LA INJET

Indicações: Anti bióti co injetável de amplo espectro 
com ação prolongada. 

Uso: No tratamento de pneumonia ocasionada por 
Pasteurella multocida, aborto enzoóti co, causado por 
Salmonella abortus-ovis, metrites. 

Aplicação: Injetável.
CÓD.

64284
DESCRIÇÃO

50 ML
EMB.
PC 01

Laboratório

CÓD.
64903
64904
64286
64285

DESCRIÇÃO
1LT

250ML
20ML
50ML

EMB.
LI 01
PC 01
PC 01
CX 12

Indicações: É um suplmento vitamínico que potencializa 
o crescimento, aumenta as taxas de concepção e auxilia 
no funcionamento ideal do organismo.

Uso: Indicado quando se necessita de suplementação 
vitamínica dos animais jovens e daqueles submeti dos a 
grandes esforços de produção, reprodução e trabalho. 

Aplicação: Via oral. Deve ser diluído na água ou no leite.

VITAGOLD FABIANI POTENCIADO

TYLAN ELANCO 200

Indicações:  Tylan 200 é um anti microbiano injetável, 
com ação efi caz no tratamento de pneumonia, necrose 
dos cascos, dift eria, metrite, masti te aguda, artrite, erisi-
pela, agalaxia contagiosa, pleuropneumonia caprina em 
bovinos, suínos e ovinos.

Aplicação: Injetável
CÓD.

81783
DESCRIÇÃO

50ML
EMB.
PC 01

Laboratório

Laboratório

CÓD.
72613

DESCRIÇÃO
10ML

EMB.
PC 01

Indicações: ANTI-INFLAMATÓRIOS, ANTI-PIRÉTICOS, AN-
TI-ALERGICOS E ANALGÉSICOS. 

Uso: É indicado para aquelas situações ou condições em 
que se faz necessária uma resposta hormonal imediata. 

Aplicação: VIa intravenosa nos estados de choque, to-
xemia e crises circulatórias. Vias de aplicação: I.M. e I.V.

AZIUM SOL FLACON MSD
Laboratório
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CÓD.
64881

DESCRIÇÃO
10ML

EMB.
PC 01

Uso: É indicado em cães para o alívio da dor e infl a-
mação associada a desordens músculo-esqueléti cas 
agudas e crônicas, incluindo artrites, artroses, degene-
ração carti laginosa, entorses, displasia coxo-femoral e 
outras. É também recomendado em estados febris e 
como terapia adjunta em casos de choque endotoxê-
mico ou septi cêmico.

Aplicação: Via intravenosa ou subcutânea.

BANAMINE MSD INJET

Indicações:
É um anti infl amatório 
com potente ati vidade 
analgésica e anti piréti ca, 
não narcóti co e não este-
roidal.

Laboratório

CÓD.

CÓD.

64882

64884
64886
64883

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

10ML

100ML
1LT

20ML

EMB.

EMB.

PC 01

PC 01
PC 01
CX 25

Indicações:  Anti bióti co indicado para bovinos, equinos, 
ovinos, suínos, cães e aves no tratamento de infecções 
bacterianas primárias e secundárias, tais como: diarréia, 
masti te, pododermati te, broncopneumonia, etc. 

Uso: Tratamento de infecções bacterianas primárias e 
secundárias

Aplicação: Injetável.

Indicações: É um vermífugo solúvel para animais, anti -
-helmínti co efi caz no controle dos nematódeos, nos bovi-
nos, equinos, suínos e aves. O produto possui excelente 
ação e garante resultado rápido e efi caz.

Uso: É um anti -helmínti co efi caz no controle dos nema-
tódeos, especialmente Ascaris spp em bovinos, equídeos, 
suínos e aves, controlando, ainda, Oxyuris spp em suínos, 
aves e bovinos.

BORGAL MSD

BUTOX MSD

Laboratório

CÓD.
83681

DESCRIÇÃO
30G

EMB.
PC 01

Indicações: O produto possui ação anti -infl amatória nos 
casos agudos em tecidos moles, arti culares, ligamento-
sos e ósseos.

Aplicação:  Aplicar uma camada não muito espessa de 
Calminex sobre a parte afetada. Repeti r a aplicação em 
intervalos de 12 horas até a cura.

CALMINEX MSD POMADA
Laboratório
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GLUCAFOS MSD

Indicações: Muito efi caz para recuperação da ‘’Febre 
do leite’’ logo após o parto nas vacas leiteiras. 

Uso: Em casos de hipocalcemia e hipomagnesemia, por 
ex.: febre vitular, eclâmpsia, tetania das pastagens, etc. 
Nos estados alérgicos, intoxicações (BHC, DDT, etc.) e 
urti cária.

Aplicação: Injetável.

CÓD.
64889

DESCRIÇÃO
200 ML

EMB.
PC 01

CÓD.
64887

DESCRIÇÃO
2ML

EMB.
CX 20

Indicações: É um potente agente luteolíti co que causa 
uma regressão funcional e morfológica do corpo lúteo 
(luteólise) em bovinos e eqüinos, que é seguida de ma-
nifestação de cio e ovulação. O efeito luteolíti co pode 
ser usado, também, para indução de partos em bovinos 
e suínos. 

Uso: É recomendado para propriedades onde a obser-
vação do cio é efi ciente. Os animais recebem a primeira 
dose de Ciosin e, a parti r desse dia, todos que apresenta-
rem sinais de cio deverão ser inseminados. 

Aplicação: Via intramuscular.

CIOSIN MSD
Laboratório Laboratório

NAQUASONE MSD IMIZOL MSD INJ SVD

Indicações: Para o tratamento de edema das glândulas 
mamárias durante o período pré e pós-parto em vacas 
leiteiras.

Aplicação: Via intramuscular.

Uso: É indicado no tratamento profi láti co e curati vo da 
babesiose (piroplasmose) em bovinos, eqüinos e cães 
e anaplasmose em bovinos, as quais são transmiti das 
por diferentes espécies de carrapatos e insetos ou ope-
rações mecânicas (vacinações, descornas, castrações, 
etc.)

Aplicação: Via intramuscular.
CÓD. CÓD.

86588 73746
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

10 ML 15 ML
EMB. EMB.
PC 01 PC 01

Laboratório Laboratório

Indicações: é efi caz no trata-
mento e prevenção da Tristeza 
Parasitária Bovina, indepen-
dente do agente causador 
da doença (Babesia sp. ou 
Anaplasma), também pode ser 
usado para controlar reações 
clínicas excessivas desencade-
adas por vacinas de Anaplas-
ma e Babesia, bem como nas 
práti cas de premunição dos 
bovinos.
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CÓD.
64892

DESCRIÇÃO
50ML

EMB.
PC 01

Indicações: É um anti microbiano à base de Oxitetracicli-
na, associado ao Diclofenaco sódico, um anti -infl amató-
rio não-hormonal.

Uso:  Indicado no tratamento e controle efi caz das infec-
ções causadas por bactérias sensíveis ao princípio ati vo 
da formulação.

Aplicação: Via intramuscular.

REVERIN MSD PLUSLaboratório

CÓD.
64894
82221

DESCRIÇÃO
200ML

1LT

EMB.
PC 01
PC 01

Indicações: Carrapati cida; sarnicida e piolhicida para bo-
vinos, ovinos e suínos. 

Uso: Combate Carrapato; sarna e piolho de bovinos, ovi-
nos e suínos. 

Aplicação: Pulverização.

TRIATOX MSD
Laboratório

CÓD.
81813

DESCRIÇÃO
7,74GRS

EMB.
PC 01

Indicações: Eqvalan® Gold é um anti parasitário em 
formulação pronta para uso que contém ivermecti na 
MERIAL a 1,55% e praziquantel a 7,75%.

Uso: Indicado para o tratamento e controle de vermes 
redondos gastrintesti nais e pulmonar dos eqüídeos, 
além de vermes chatos.

Aplicação: Via intravenosa ou subcutânea.

EQVALAN MERIAL GOLD
Laboratório

CÓD.
81814

DESCRIÇÃO
6,42GRS

EMB.
PC 01

Indicações:  Eqvalan® Pasta é um anti parasitário à base 
de ivermecti na MERIAL a 1,87%.

Uso: Indicado para o tratamento e controle de vermes 
redondos gastrintesti nais e pulmonar dos eqüídeos. 

Aplicação: Via oral.

EQVALAN MERIAL PASTALaboratório
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CÓD.
81818
81819

DESCRIÇÃO
200ML
050ML

EMB.
PC 01
PC 01

Indicações: Ivomec® Gold possui formulação ti xotrópica, 
sendo uma solução de ivermecti na MERIAL a 3,15%.

Uso:  Indicada para tratamento, controle e prevenção efi -
caz das infecções causadas por vermes redondos gastrin-
testi nais e pulmonar, infestações por berne, carrapato, 
piolhos sugadores, ácaros causadores das sarnas sarcóp-
ti ca e psorópti ca dos bovinos. 

Aplicação: Via subcutânea.

IVOMEC MERIAL GOLD INJLaboratório
IVOMEC MERIAL INJ

Indicações: Solução Injetável a base de Ivermecti na 1% 
combate parasitas internos e externos de animais como 
Bovinos, ovinos, suínos e outros.

Uso: Indicado para o tratamento e controle dos princi-
pais parasitos internos (estágios adultos e imaturos de 
vermes redondos gastrintesti nais e pulmonar) e exter-
nos dos bovinos, ovinos e suínos.

Aplicação: Injetável.
CÓD.

81815
81816
81817

DESCRIÇÃO
200ML
500ML
050ML

EMB.
PC 01
PC 01
PC 01

Laboratório

TOPLINE MERIAL RED BR

Indicações: É indicado no controle do carrapato, berne, 
mosca-dos-chifres e miíase dos gados de corte. O con-
trole contra mosca-dos-chifres se prolonga por até 35 
dias. 

CÓD.
81821

DESCRIÇÃO
1LT

EMB.
PC 01

Laboratório
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CÓD.
81822

DESCRIÇÃO
400ML

EMB.
PC 01

Indicações: Tratamento curati vo de bicheiras (miíases) 
causadas por larvas de Cochliomyia hominivorax e au-
xiliar no controle do berne, produzido pela Dermatobia 
hominis. Atua na prevenção de bicheiras (miíases) em 
ferimentos em geral, feridas cirúrgicas, por exemplo, 
castração, descorna, caudectomia (corte do rabo), mar-
cação, etc, também em rachaduras do casco e frieiras e 
no tratamento do umbigo dos bezerros. Produto lavicida, 
cicatrizante e anti microbiano, indicado para bovinos, ovi-
nos e caprinos.

Aplicação:  Uso externo.

TOPLINE MERIAL SPRAY
Laboratório
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CÓD.

CÓD.
CÓD.

84905

84904
84911
84907

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO

1KG

30GR
100ML
20ML

EMB.

EMB.
EMB.

KG 01

PC 01
PC 01
PC 01

Indicações: O Averin é um Suplemento Mineral, Vitamí-
nico e de Aminoácidos indicado para aves, visando au-
mentar os níveis de vitaminas, aminoácidos e minerais 
presentes na dieta. Auxilia na duração de uma postura 
sadia e na melhora do conforto das aves perante os fa-
tores críti cos e estressantes, melhorando assim a dispo-
sição das aves para um melhor crescimento e engorda, 
mediante o melhor e maior aproveitamento dos nutrien-
tes.

Indicações: É Indicado No Tratamento De Coccidiose Ou 
Eimerose Ou Diarréia Das Aves, Coriza Infecciosa, Tifo, 
Cólera Aviária E Outros Processos Infecciosos Provocados 
Por Agentes Gram-Positi vo E Gram-Negati vo. Indicado 
Para Pássaros E Aves Em Geral.

Indicações: Indicado no tratamento da coccidiose ou 
eimeriose ou diarreia de sangue e da cólera aviária ou 
pasteurelose. Também indicado no tratamento de outras 
molésti as que acometem o trato digesti vo e/ou respira-
tório como coriza infecciosa ou catarro infeccioso, pulo-
rose ou diarreia branca dos pintos, Tifo aviário ou mal 
triste e outras infecções causadas por germes sensíveis à 
associação sulfametoxazol trimetoprim. 

AVERIN VETBRAS

AVEREX VETBRAS ANTIBIOTICO AVERIN VETBRAS SOLUVEL

Laboratório

Laboratório Laboratório
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CÓD.
71987

DESCRIÇÃO
20ML

EMB.
PC 01

Indicações: É um suplemento mineral, vitamínico e de 
aminoácidos, indicado para a muda das aves, fornecen-
do nutrientes necessários para a reposição normal das 
penas e bicos. Ajuda a manter as aves na normalidade 
durante o processo de muda.

Aplicação: Administrar por via oral, misturado à água ou 
ao alimento.

BIOTRIN VETBRAS CÁLCIO+B12 
SOLUVÉL

Laboratório
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CÓD.

CÓD.

71883

71882

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

20ML

20ML

EMB.

EMB.

PC 01

PC 01

Indicações:  É um Suplemento Vitamínico e Mineral para 
ser misturado à água de bebida, indicado para todas as 
aves domésti cas e silvestres, em todos os casos em que 
seja necessária a suplementação de Ferro, Nicoti namida, 
Ácido Pantotênico e Vitaminas do Complexo B. Auxilia na 
muda de penas, na melhora do canto e proporciona um 
maior embelezamento da plumagem das aves. 

Aplicação: Administrar por via oral, misturado na água.

Indicações: É um suplemento vitamínico e de aminoáci-
dos indicado para o período da reprodução, por auxiliar 
no preparo das aves para o acasalamento e início repro-
duti vo, fornecendo energia e equilíbrio às aves, para o 
melhor desempenho dessa função.

Aplicação: Administrar por via oral, misturado à água de 
bebida ou ao alimento.

BIOTRIN VETBRAS FERRO

BIOTRIN VETBRAS FERT E REPROD

CÓD.
71986

DESCRIÇÃO
20ML

EMB.
PC 01

Indicações: É um Suplemento Vitamínico para ser mis-
turado à água de bebida, indicado para todas as aves 
domésti cas e silvestres, em todos os casos em que seja 
necessária a suplementação de Vitaminas A, D, E, do 
Complexo B e Nicoti namida. Auxilia no embelezamen-
to da plumagem das aves.

Aplicação: Administrar por via oral, misturado à água.

BIOTRIN VETBRAS COMPLEXO 
VITAMINICO

Laboratório

Laboratório

Laboratório

60

BIOTRIN VETBRAS PLUMAGEM

Indicações: É um suplemento mineral, vitamínico e de 
aminoácidos, composto por ácidos graxos essenciais 
(ômegas 3, 6 e 9), vitaminas, lisina e zinco, indicado 
como auxiliar na formação e embelezamento da plu-
magem das aves (principalmente dos fi lhotes que estão 
com a plumagem em formação), proporcionando um 
desenvolvimento normal das aves.

Aplicação: Administrar por via oral, misturado à água ou 
ao alimento.

CÓD.
71880

DESCRIÇÃO
20ML

EMB.
PC 01

Laboratório
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CÓD.
71878

DESCRIÇÃO
200GRS

EMB.
CX 24

Indicações: O CEVAMIX é um suplemento mineral e vita-
mínico para ser misturado ao alimento.

Uso: É indicado para todos os animais domésti cos (Aves, 
Coelhos, Bovinos, Equinos, Asininos, Muares, Ovinos, Ca-
prinos, Suínos, Cães e Gatos), visando auxiliar no cresci-
mento, engorda e embelezamento dos animais.

Aplicação:  Via oral.

CEVAMIX VETBRAS

CALCIORAL VETBRAS B12

Indicações: É um Suplemento Vitamínico e Mineral indi-
cado para animais de pequeno, médio e grande portes, 
em todos os casos em que seja necessária a suplemen-
tação dos minerais Cálcio e Fósforo e das Vitaminas A, 
D3, B1, B2, B6 e B12, como na lactação das fêmeas, no 
complemento alimentar dos fi lhotes em crescimento, no 
reforço alimentar de animais de esportes e na comple-
mentação cálcica e vitamínica dos animais mais idosos 
(geriatria).

Aplicação:  Administrar por via oral, diretamente na 
boca do animal ou misturado na água ou alimento.

CÓD.
71879

DESCRIÇÃO
100ML

EMB.
PC 01

CÓD.
71881

DESCRIÇÃO
20ML

EMB.
PC 01

Indicações: É um suplemento mineral, vitamínico e de 
aminoácidos, indicado para a muda das aves, fornecen-
do nutrientes necessários para a reposição normal das 
penas e bicos. Ajuda a manter as aves na normalidade 
durante o processo de muda.

Aplicação: Administrar por via oral, misturado à água ou 
ao alimento.

BIOTRIN VETBRAS MUDAS DE PENAS
Laboratório Laboratório

Laboratório
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CÓD.
84912

DESCRIÇÃO
6,42G

EMB.
PC 01

Indicações:
É recomendado para o efeti vo controle dos parasitos dos 
equinos. 

Aplicação:  Via oral

EQUIVET VETBRAS GOLD
Laboratório
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CÓD.

CÓD.

84914

84916
84915

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

10GR

200ML
60ML

EMB.

EMB.

PT 01

PC 01
CX 12

Indicações: Suplemento Mineral hidratante e energéti -
co que contém Cálcio, Cloro, Maltodextrina, Magnésio, 
Potássio e Sódio em concentrações equilibradas, indica-
do para aves, bovinos, suínos, coelhos, equinos, cães e 
gatos, na reposição de eletrólitos perdidos em exercícios 
prolongados e intensos, e no desconforto causado pelo 
calor excessivo.

Aplicação: Via oral, misturado à água de bebida ou ao 
alimento

Indicações: Suplemento Vitamínico rico em ácidos graxos 
(Ômegas 3, 6 e 9) e composto por Vitaminas A, D e E. É 
indicado para cães e gatos em todos os casos em que seja 
necessária a suplementação destes nutrientes. Auxilia na 
manutenção do brilho e da maciez dos pelos.

Aplicação: Por via oral puro, diretamente na boca do ani-
mal, ou misturado ao alimento.

HIDRAVET VETBRAS

LINOVIT VETBRAS

CÓD.
84913

DESCRIÇÃO
1KG

EMB.
KG 01

Indicações: A FARINHA DE CÁLCIO VETBRAS é um Su-
plemento Mineral indicado para Aves, Bovinos, Buba-
linos, Caprinos, Coelhos, Ovinos, Suínos, Equinos, Asi-
ninos e Muares para ser fornecido puro ou misturado 
ao alimento. Tem por objeti vo fornecer aos animais 
cálcio, fósforo, enxofre, iodo, magnésio e potássio, em 
todos os casos em que seja indicada a suplementação 
desses elementos. Tem por objeti vo ainda, melhorar a 
qualidade da casca dos ovos.

Aplicação: Pura ou misturada ao alimento.

FARINHA VETBRAS DE CÁLCIO
Laboratório Laboratório

Laboratório
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CÓD.
84921

DESCRIÇÃO
20GR

EMB.
PT 01

Indicações: Indicado no combate de vermes nematóde-
os(ovos,larvas e adultos) de aves,suínos,ovinos,capri-
nos,bovinos e equinos. Produto similar ao Proverme.

NATU VERME VETBRAS
Laboratório
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CÓD.

CÓD.

84923

84924
84925

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

100GR

20ML
50ML

EMB.

EMB.

PT 01

PC 01
PC 01

Indicações: Combate pulgas, piolhos e carrapatos dos 
animais domésti cos e instalações rurais. Combate mos-
cas, insetos e ácaros dos currais, estábulos, pocilgas, ga-
linheiros e outras dependências rurais.

Aplicação: Uso externo. Cobrir o corpo do animal com 
uma fi na camada de pó espalhando bem entre os pelos.

Indicações: O VET GOLD é um Suplemento Vitamínico 
indicado para Aves, Cães, Gatos, Coelhos, Equinos, Asi-
ninos, Muares, Ovinos, Caprinos e Suínos, em todos os 
casos em que seja necessária a suplementação de vitami-
nas A, D, E e do Complexo B, visando suprir parte das ne-
cessidades dos animais, proporcionando maciez e brilho 
aos pelos dos mamíferos e à plumagem das aves.

Aplicação: Misturar VET GOLD na água, leite ou alimento, 
ou aplicar diretamente na boca do animal através de uma 
seringa (sem agulha) ou uma colher.

PULGOL VETBRAS

VET GOLD VETBRAS

CÓD.
84922

DESCRIÇÃO
120 ML

EMB.
PC 01

Indicações:  Indicado para aves, bovinos, equinos, suí-
nos, ovinos, caprinos, cães e gatos, para ser administra-
do misturado à água de bebida, leite ou alimento, em 
todos os casos em que seja necessária a suplementação 
das vitaminas e minerais presentes na formulação. Pode 
ser uti lizado no período de gestação e lactação, após o 
manejo de vacinações e outros manejos que causem 
desconforto aos animais na época de cobertura, no 
complemento alimentar dos fi lhotes em crescimento, 
no reforço alimentar de animais de esportes e trabalhos 
pesados, e na complementação vitamínica e mineral dos 
animais mais idosos. Auxilia aos animais a mostrarem 
todo o seu potencial.

POTEMIN VETBRAS B12
Laboratório Laboratório

Laboratório
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CÓD.
81021

DESCRIÇÃO
10ML

EMB.
PC 01

Uso: Indicado para aumentar a circulação cardíaca e pe-
riférica, na preparação dos animais para as competi ções, 
nos treinamentos intensos, no esgotamento fí sico, como 
tônico neuro-muscular, nas dores musculares, sempre 
que for necessário aumentar o trabalho muscular, na ta-
quicardia supra ventricular, para proporcionar ao animal 
uma reserva energéti ca adicional. É ainda indicado como 
adjuvante nos distúrbios da circulação periférica, tais 
como: arteriopati as, tromboartrites, fl ebopati as. 

Aplicação:  Via intravenosa ou intramuscular.

ADENOZIN VETOQUINOL INJ

Indicações:
É um ati vador fi siológico do 
aparelho locomotor, melho-
rando o trabalho muscular, a 
circulação periférica e a circu-
lação cardíaca.

Laboratório
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CÓD.

CÓD.

78122

78156

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

20ML

CX/04 COMP

EMB.

EMB.

PC 01

CX 01

Indicações: É uma solução injetável para o combate da 
Babesia e piroplasmose em bovinos e equinos.

Uso: age de modo rápido e irreversível sobre Babesias 
e outros protozoários susceptí veis, tais como: Babesio-
se bovina (piroplasmose), causada por Babesia bigemia, 
B. argenti na e B. bovis. Infecções mistas de Babesiose 
(Piroplasmose) e Tripanosomíase (mal de cadeiras) em 
bovinos. Babesiose equina, causada por B. caballi e Nut-
talia equi. Tripanosomíase (mal de cadeiras) causada por 
T. congolense, T. vivax e T. brucei.

Aplicação: Via intramuscular profunda.

Indicações: É um vermífugo de amplo espectro para cães 
e gatos. 

Uso: Recomendado no combate das infestações causa-
das pelos seguintes nematóides e cestóides que infestam 
cães e gatos.

Aplicação: Via oral.

BABESIN VETOQUINOL INJETÁVEL

CIUREX VETOQUINOL CÃES/GATOS

CÓD.
78151

DESCRIÇÃO
50ML

EMB.
PC 01

Indicações: Anestésico local de ação prolongada à 
base de cloridrato de lidocaína e epinefrina como va-
soconstritor local.  Produz pronta e extensa anestesia 
regional.

Uso: Indicado Em casos em que é desejável inibir a dor 
em uma determinada região, para realização de inter-
venções cirúrgicas, em tratamentos dolorosos e em 
manobras clínicas cirúrgicas.

Aplicação: Via subcutânea.

ANESTEX VETOQUINOL INJ
Laboratório Laboratório

Laboratório
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CÓD.
78157

DESCRIÇÃO
20ML

EMB.
PC 01

Indicações: É um vermífugo de amplo espectro para 
combate dos principais nematódeos (inclusive Trichuris 
vulpis) e cestódeos que acometem os cães.

Aplicação: Via oral.

CIUREX VETOQUINOL PLUS 
SUSPENSÃO ORAL

Laboratório
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CÓD.
78146
78144

DESCRIÇÃO
1LT

250ML

EMB.
PC 01
PC 01

Indicações: É um vermífugo oral de amplo espectro de 
ação, para bovinos. Elimina com apenas um tratamento 
os vermes redondos e chatos do aparelho digesti vo, ver-
mes pulmonares e fascíolas.

Uso: Indicado no combate contra formas adultas e larva-
res de vermes redondos gastrintesti nais e pulmonares, e 
contra a forma adulta cestódeos e trematódeos (Fasciola 
hepati ca).

Aplicação:  Via oral.

FARMAZOLE VETOQUINOL BOVINO

DEXIN VETOQUINOL INJ

Indicações: Apresenta ação anti -infl amatória e anti alér-
gica, a base de dexametasona.

Uso: Indicado no tratamento do reumati smo, poliartri-
tes e demais síndromes dolorosas arti culares, nervosas 
ou musculares. Como anti alérgico é recomendado nas 
afecções, pruridos associados com dermatoses, eczemas 
não específi cos e estados anafi láti cos.

Aplicação: Aplicar em injeções intramusculares, intra-
-arti culares e periarti culares. Em casos de emergência 
aplicar por via intravenosa.

CÓD.
78147

DESCRIÇÃO
5ML

EMB.
PC 01

FARMARON VETOQUINOL POMADA

Indicações: É anti ssépti ca, emoliente, lubrifi cante, anes-
tésica e atua como desengordurante. 

Uso: Indicado para aplicação nas tetas das vacas em lac-
tação contra o excessivo desengorduramento da pele e 
contra as irritações e rachaduras, evitando também o 
desenvolvimento de germes graças a sua ação contra 
bactérias.

Aplicação:  Uso externo.
CÓD.

78154
DESCRIÇÃO

200GRS
EMB.
PC 01

Laboratório Laboratório

Laboratório
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CÓD.
78143
78145

DESCRIÇÃO
250ML

1LT

EMB.
PC 01
PC 01

Indicações:É um vermífugo oral de amplo espectro de 
ação, para ovinos e caprinos e elimina com apenas um 
tratamento os vermes redondos e chatos do aparelho 
digesti vo, vermes pulmonares e fascíolas. 

Uso: Indicado no combate contra formas adultas e lava-
res de vermes redondos gastrintesti nais e pulmonares, e 
contra as formas adultas de cestódeos (Tênias) e trema-
tódeos (Fascíola hepati ca).

Aplicação: Via oral.

FARMAZOLE VETOQUINOL ORAL 
OVINO E CAPRINO

Laboratório
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CÓD.

CÓD.

78121

78149

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

20ML

50ML

EMB.

EMB.

PC 01

PC 01

Indicações: É um anti bióti co de amplo espectro à base 
de enrofl oxacina em alta concentração: 20%.

Uso: Indicado para aves no tratamento de infecções 
respiratórias e gastrintesti nais causadas por Salmonella 
typhimurium, Staphylococcus aureus e Escherichia coli.

Aplicação: Via oral.

Indicações: Apresenta ação analgésica central, produzin-
do um efeito tranqüilizador sobre os animais, sem provo-
car depressão sensual.

Uso: Indicado para o combate das dores nas cólicas e 
outros estados do ti po espásti co dos órgãos da cavidade 
abdominal.

Aplicação: Via oral.

FLOXIN VETOQUINOL ORAL

PIRONAL VETOQUINOL INJ

CÓD.
78155

DESCRIÇÃO
100GRS

EMB.
PC 01

Indicações: É uma pomada cuja composição apresen-
ta: salicilato de meti la, beladona, cânfora; fármacos 
com acentuada ação local revulsiva, analgésica, anti -
fl ogísti ca, levemente adstringente e protetora.

Uso: É indicado para uso nas síndromes infl amatórias e 
dolorosas nos mamíferos em geral, tais como: reuma-
ti smo, artrites, luxações e inchaços nas arti culações.

Aplicação: Aplicação tópica, sobre a região lesada, 
massageando a pele para facilitar a absorção do me-
dicamento.

FLOP VETOQUINOL
Laboratório Laboratório

Laboratório

66

CÓD.
78150

DESCRIÇÃO
500ML

EMB.
PC 01

Indicações: É um composto terapêuti co energéti co e ele-
trolíti co.

Uso: Indicado para bovinos e equinos doentes e com 
anorexia, para correção do desequilíbrio hidroeletrolíti co 
(sódio, potássio, cloreto, magnésio e cálcio) e desequilí-
brio energéti co (glicose, vitamina B12 e lacto de sódio).

Aplicação: Via intravenosa.

POLIJET VETOQUINOL INJ
Laboratório
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CÓD.
81020
81019

DESCRIÇÃO
100ML
020ML

EMB.
PC 01
PC 01

Indicações: É consti tuído de substâncias protetoras da 
célula hepáti ca, também chamados de anti tóxicos, com 
as propriedades de ati var e regularizar processos enzi-
máti cos defi cientes mediante a administração de subs-
tâncias necessárias ao desenvolvimento do bioquimismo 
celular.

Aplicação:  Administrar por via intramuscuIar profunda 
ou endovenosa lentamente, podendo ser uti lizada a via 
subcutânea.

TOXOLIN VETOQUINOL INJ

RUMINOL VETOQUINOL ORAL

Indicações: Possui silicone a 30%, cuja ação é capaz de 
baixar a tensão superfi cial do conteúdo do rúmen e/ou 
ceco dos equinos, desfazendo desta forma, as bolhas e a 
espuma nos casos de meteorismo ou ti mpanismo.

Uso: É indicado no tratamento do meteorismo ou ti mpa-
nismo agudo ou crônico dos ruminantes e no ti mpanis-
mo do ceco dos equinos.

Aplicação: Via oral.

CÓD.
78152

DESCRIÇÃO
100ML

EMB.
PC 01

SEMIDIN VETOQUINOL INJ

Indicações: Apresenta potência e ação salidiuréti ca in-
tensa, a qual é proporcional à dose administrada. 

Uso: Diuréti co de rápida ação indicado para o tratamento 
de edemas periféricos e pulmonares, eclampsia e demais 
condições clínicas necessárias a critério do Médico Vete-
rinário.

Aplicação:  Aplicação intramuscular ou intravenosa.

CÓD.
78153

DESCRIÇÃO
10ML

EMB.
PC 01

Laboratório

Laboratório

Laboratório
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CÓD.
78142
78141

DESCRIÇÃO
250G
050G

EMB.
PC 01
PC 01

Indicações: É uma pomada mata bicheira, larvicida, cica-
trizante e repelente, à base de permetrina.

Uso: É éindicado nos ferimentos causados pela tosquia, 
no umbigo de recém nascidos, marcações, descornas, pi-
saduras, castrações, cirurgias de casco e nas bicheiras em 
geral. É indicado também como repelente para as mos-
cas causadoras de bicheiras (miíases) e bernes.

Aplicação: Uso externo.

UNGUENTO VETOQUINOL
Laboratório



TELEVENDAS 0800 284 0202

www.grupovaldirsaraiva.com.br

CÓD.

CÓD.

81809

81808

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

25GRS

25GRS

EMB.

EMB.

CX 40

CX 24

Indicações: É um inseti cida pó molhável à base de Lamb-
da-cialotrina que proporciona um alto efeito residual. 
Versáti l, vem embalado em sachês hidrossolúveis e con-
trola diversas pragas rasteiras e voadoras, além de ser re-
conhecido como uma poderosa ferramenta no controle 
de vetores de Malária, Dengue e Filariose, adotado para 
uso em programas de saúde pública em vários países do 
mundo .

Aplicação: Residual, em áreas internas e externas.

Indicações: São iscas granuladas de alta atrati vidade para 
o combate de moscas domésti cas. O produto age rapida-
mente e tem sua aplicação recomendada quando houver 
a presença destes insetos, atuando de forma efi ciente  
assim que a mosca entra em contato com o produto.

Aplicação: Colocar o produto em pequenos recipien-
tes descartáveis junto a locais sujeitos a infestações de    
moscas.

ICON SYNGENTA 10PM

MATA MOSCA SYNGENTA KLERAT

CÓD.
81022

DESCRIÇÃO
50ML

EMB.
PC 01

Indicações: É um endectocida injetável para bovinos 
e controla efi cazmente os parasitas internos e exter-
nos que afetam a saúde e produti vidade do rebanho 
bovino.

Uso: É indicado para o tratamento e controle efi caz 
de vermes redondos (gastrintesti nais, pulmonares e 
outros), bernes, piolhos, ácaros produtores de sarna e 
auxilia no controle a carrapatos, quando usado como 
parte de um programa contí nuo.

Aplicação: Injetável.

WORMEK VETOQUINOL INJ
Laboratório Laboratório

Laboratório
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CÓD.
81810

DESCRIÇÃO
25GRS

EMB.
CX 200

Indicações: É um rati cida indicado para controlar altas in-
festaç õ es. Seu modo de aç ã o nã o causa desconfi anç a nos 
demais roedores da colô nia, fazendo com que conti nuem 
a consumir as iscas.

Uso: É indicada para uso em locais internos e secos. 

Aplicação: Áreas internas, protegidas da umidade.

MATA RATO SYNGENTA KLERAT 
PELLETS

Laboratório
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CÓD.
65446

DESCRIÇÃO
300GRS

EMB.
CX 25

Indicações: Suplemento mineral vitamínico para a ali-
mentação animal. Auxilia na recuperação de animais de-
bilitados e melhora a conversão alimentar favorecendo 
o ganho de peso.

Aplicação:  Uso oral misturado na ração.

CEVADOR VILAVET

RATAK SYNGENTA 10

Indicações: É o rati cida indicado para o tratamento de 
infestações moderadas e áreas que requerem iscagem 
constante. Seu sachê é ideal para manutenção do trata-
mento de ambientes com a presença de roedores.

Aplicação: Áreas internas, protegidas da umidade.

CÓD.
16164

DESCRIÇÃO
75GRS

EMB.
CX 120

ADE VILAVET PREMIX BALDE/20KG

Indicações: Suplemento vitamínico em pó, contendo 
vitaminas em alta concentração, indicado para Bovinos, 
Equinos, Ovinos, Caprinos, Suínos, Aves e Coelhos pro-
porcionando efi cácia alimentar na criação e manutenção 
produti va.

CÓD.
78904

DESCRIÇÃO
1KG

EMB.
BL 20

LaboratórioLaboratório

Laboratório Laboratório
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CÓD.
68320

DESCRIÇÃO
100ML

EMB.
PC 01

Indicações: Anti bióti co  e anti ssépti co para aves, com 
fórmula exclusiva líquida tendo melhor homogenização 
na água.

Uso: É indicado no tratamento da septi cemia hemorrági-
ca das aves, coriza infecciosa, micoplasmose, colibacilo-
se, estafi locoses, onfalites, pulorose e ti fo aviário.

Aplicação: Via oral.

MAT GERM 600 VILAVET
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CÓD.

CÓD.

85341
85342

85338

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

200ML
500ML

50ML

EMB.

EMB.

PC 01
PC 01

PC 01

Indicações: Tratamento de ferimentos em geral, na pre-
venção e tratamento das miíases (bicheiras), nas afec-
ções do umbigo de recém-nascidos, castrações, descor-
na, marcação etc.

Aplicação: Uso externo.

Indicações: É um agente analgésico, anti piréti co e anti es-
pasmódico de uso geral. É indicado para o tratamento da 
dor causada por diversas doenças, nos casos em que se 
deseja o controle da febre e, em parti cular, para o trata-
mento de cólicas intesti nais e renais.

Uso: A dipirona apresenta ação rápida e efi caz em ani-
mais jovens e adultos. A associação com a hioscina con-
fere ao produto propriedades espasmolíti cas.

Aplicação: Deve ser administrado pelas vias intramuscu-
lar ou intravenosa.

AEROCID AGENER UNIÃO T SPRAY

BUSCOFIN AGENER UNIÃO INJET

CÓD.
72206

DESCRIÇÃO
1KG

EMB.
BL 20

Indicações: Premix vitamínico com aminoácido, micro 
e macro elementos essenciais a todas as fases de cria-
ção. Completo para balancear rações favorecendo o 
ganho de peso e produção de carne magra.

Uso: Formulação para atender as necessidades ali-
mentares dos suínos em suas diversas fases, propor-
cionando óti mas taxas de conversão.

Aplicação: Uso oral.

STRONG PIG VILAVET BALDE/20KG

70

CÓD.
85339

DESCRIÇÃO
10 ML

EMB.
PC 01

Indicações:     A xilazina é um agente alfa-2-agonista adre-
nérgico pré-sinápti co que inibe a transmissão mediada 
pela noradrenalina no sistema nervoso central, propor-
cionando sedação, relaxamento muscular e analgesia. O 
produto pode ser associado a anestésicos dissociati vos 
ou barbitúricos para a obtenção de anestesia cirúrgica ou 
ser uti lizado isoladamente como tranquilizante na captu-
ra, transporte e realização de exames complementares 
em animais selvagens e domésti cos.

CALMIUN AGENER UNIÃO 2% INJET

Laboratório Laboratório

Laboratório Laboratório
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CÓD.

CÓD.

85349

85347
85344

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

25ML

100ML
500ML

EMB.

EMB.

PC 01

PC 01
PC 01

Indicações: Megacilin Ppu Plus é uma associação injetá-
vel entre anti microbianos e anti -infl amatório não-hor-
monal, pronta para uso, o produto age de forma efi caz 
no tratamento de infecções como diarréia, infecções res-
piratóra (pneumonias), acti nobacilose, tétano, infecções 
de pele, ceratoconjunti vite, refrites, metrites, pasteu-
relose, carbúnculo sintomáti co, carbúnculo hemáti co, 
leptospirose, sinovite, arti tres infecciosas, abscessos e 
fí stulas purulentas, salmonelose, linfangite ulcerati va, 
erisipelose e poliartrite infecciosa, sindrome MMA (me-
trite-masti te-agalacti a).

selenito de sódio anidro, sulfato de cobre, cloreto de co-
balto, cloreto de sódio, cloreto de zinco, iodeto de potás-
sio, hipofosfi to de cálcio e cloreto de magnésio. 

Uso: É indicado no tratamento de defi ciências do meta-
bolismo, desnutrição, convalescença, estados carenciais 
em geral, défi cits do crescimento e inferti lidade.

Aplicação: Via subcutânea.

MEGACILIN AGENER UNIÃO
 PPU INJET

MOD AGENER UNIÃO PLUS INJET

CÓD.
85340

DESCRIÇÃO
10GR

EMB.
PC 01

Indicações: Anti -infl amatório não-esteroidal injetá-
vel, à base de cetoprofeno, indicado para bovinos e 
equinos no tratamento dos processos infl amatórios e 
dolorosos. 

Aplicação: Uso oral.

KETOGET AGENER UNIÃO GEL

Indicações:
Mod Plus é um tônico re-
vigorante para bovinos, 
ovinos e caprinos à base 
de vitaminas e minerais: 
vitamina E acetato, vitami-
na B12, monoglutamato de 
sódio, cloridrato de L-lisina, 
glicina, DL-meti onina, clori-
drato de L-arginina, L-vali-
na, L-triptofano, cloridrato 
de L-histi dina, L-leucina, 
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CÓD.
85346

DESCRIÇÃO
50 ML

EMB.
PC 01

Indicações: A ocitocina é um hormônio produzido pela 
porção posterior da hipófi se. Sua ação seleti va sobre a 
musculatura lisa do útero e dos alvéolos mamários es-
ti mula a ati vidade muscular, favorecendo a contração 
uterina e a ejeção do leite.

Uso: É indicado principalmente nos quadros de atonia 
uterina, retenção de placenta e retenção do leite. 

Aplicação: Uso injetável.

PLACENTEX AGENER UNIÃO INJET
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CÓD.

CÓD.

85343

85345

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

120ML

125ML

EMB.

EMB.

PC 01

PC 01

orgânicas, além de sua ação esti mulante sobre o sistema 
nervoso central. Os minerais, por sua vez, exercem função 
estrutural e regulatória. 

Uso: É indicado como esti mulante durante o período de 
lactação e gestação e nos quadros de debilidade genera-
lizada, perda de apeti te, convalescença de enfermidades 
infecciosas e parasitárias, fadiga, estresse, apati a, anemia 
e desnutrição. 

Aplicação: Uso oral.

Indicações:
Solução anti microbiana e anti -infl amatória em aerossol. 
Cicatrizante efi caz, cuida das infl amações e combate as 
infecções. Carência zero. Tratamento de ceratoconjunti -
vites. Prevenção de infecções bacterianas. 

Uso: Indicado para Dermati tes. Para cães é indicado no 
tratamento da dermati te alérgica de contato, prevenindo 
ainda mais as infecções bacterianas secundárias e contri-
buindo no processo de regeneração da pele.

Aplicação: Uso externo.

POTENFORT AGENER UNIÃO B12 
ORAL

TERRACAM AGENER UNIÃO SPRAY

CÓD.
85350

DESCRIÇÃO
10ML

EMB.
PC 01

Indicações: Tônico polivitamínico mineral reconsti tuin-
te e esti mulante, de uso injetável, para bovinos, equi-
nos, ovinos, caprinos, cães, gatos e coelhos. 

Aplicação: Injetável.

POTENFORT AGENER UNIÃO INJET
Indicações: A mefentermina é um 
agente simpatomiméti co que atua 
no sistema circulatório, gerando 
vasoconstrição moderada e me-
lhorando a oxigenação sanguínea. 
O cobalto e a vitamina B12 são 
importantes para a produção de 
hemácias nos quadros de anemia. 
A nicoti namida parti cipa da ati vi-
dade de enzimas
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CÓD.
85348

DESCRIÇÃO
50 ML

EMB.
PC 01

Uso:  É indicado para bovinos, ovinos, caprinos e suínos 
no tratamento de infecções gastrointesti nais (diarreias), 
infecções respiratórias (pneumonias), infecções de pele, 
abscessos, infecções do umbigo de recém-nascidos, ac-
ti nobacilose, anaplasmose, ceratoconjunti vite, clostri-
dioses, listeriose, nefrites, metrites, cisti tes, brucelose, 
masti tes, pododermati tes, poliartrite infecciosa, rinite 
atrófi ca, síndrome metrite-masti te-agalaxia e erisipelo-
se.

Aplicação: Uso injetável.

TERRACAM AGENER UNIÃO PLUS

Indicações: Terracam LA Plus 
é um produto de longa ação, à 
base de oxitetraciclina, e piro-
xicam, que combina a ação an-
ti microbiana da oxitetraciclina 
com as ações anti -infl amató-
ria, analgésica e anti térmica 
do piroxicam. 

Laboratório Laboratório

Laboratório Laboratório
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