ANTIPARASITÁRIOS EXTERNOS

®

Ec-Pet®
Prevenção e controle das ectoparasitoses dos
cães provocadas por pulgas, carrapatos e piolhos.
Tratamento para sarna otodécica.
• Molécula eficaz;
• Segurança para o animal e para a família;

GRANDES PRODUTOS
PARA PEQUENOS ANIMAIS

• Fácil aplicação;
• Reduz o risco de doenças transmitidas por vetores;
• Não interfere em outros tratamentos orais;
• Indicado para tratamento e controle de DAPP
(dermatite alérgica à picada de pulga);
• Mata as pulgas por simples contatos, sem que elas
precisem picar os animais.
CARTUCHOS COM 1 PIPETA CADA CONTENDO:
0,67 mL (até 10 kg), 1,34 mL (11 a 20 kg),
2,68 mL (21 a 40 kg) e 4,02 mL (acima de 40 kg).

Fórmula
Cada 100 mL contém:
Fipronil .....................................10 g
Veículo q.s.p. .......................100 mL

Pet® Desinfetante combate os maiores desafios bacterianos.
DESINFETANTE
Pet® Desinfetante 10%
Bactericida à base de Cloreto de Benzalcônio.
Ideal para uso doméstico, elimina odores de mofo, urina
e fezes dos animais, com alto poder germicida. Indicado
na desinfecção de clínicas e hospitais veterinários, salas
de espera, ambulatórios, centros cirúrgicos
e banho e tosa.

Fórmula
Cada 100 mL contém:
Cloreto de Alquil-dimetil-benzil-amônio
(Cloreto de benzalcônio) ............... 10 g
Veículo q.s.p. ............................ 100 mL

Seu animal de estimação deve ser consultado periodicamente pelo Médico Veterinário.
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FRASCO DOSADOR COM 1 LITRO E GALÃO CONTENDO 5 LITROS.

ANTIPARASITÁRIOS INTERNOS

ANTI-INFLAMATÓRIOS

ANTIBIÓTICOS

Elo-xicam® Injetável 0,2% • Comprimidos 0,5 mg • Comprimidos 2 mg
Elo-xicam é um potente anti-inflamatório não esteroide, inibidor de tromboxanos e prostaglandinas, com excelentes propriedades
antipirética e analgésica. Elo-xicam é indicado em processos inflamatórios dos cães e gatos, nas patologias dolorosas agudas.

Chemital® Puppy
Combate com eficácia as formas adultas e larvárias de nematódeos
que infestam os cães. Seguro para filhotes de cães e fêmeas
prenhes em qualquer fase da gestação.

CARTUCHOS CONTENDO 1 BLISTER COM 10 COMPRIMIDOS PALATÁVEIS CADA E FRASCO-AMPOLA COM 20 mL.

Fórmula
Cada comprimido contém:
Meloxicam... ..........................2,0 mg
Excipiente q.s.p. …...............200 mg

Fórmula
Cada comprimido contém:
Meloxicam..............................0,5 mg
Excipiente q.s.p. … ...............200 mg

Fórmula
Cada 100 mL contém:
Meloxicam.. ......................... 0,2 g
Veículo q.s.p. ...................100 mL

FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 20 mL COM DOSIFICADOR.

Chemitril®

Comprimidos 50 mg - Comprimidos 150 mg
Indicado para cães e gatos, no tratamento de gastroenterites,
infecções respiratórias, otites, piometra, infecções pós-parto,
genito-urinárias e dérmicas causadas por bactérias,
Espiroquetas e Mycoplasmas sensíveis ao enrofloxacino.
CARTUCHOS CONTENDO 1 BLISTER COM 10 COMPRIMIDOS CADA.

Fórmula
Cada 100 mL contém:
Pamoato de Pirantel ...............1,44 g
Febantel ................................. 1,50 g
Veículo q.s.p. ..................... 100,0 mL

Fórmula
Cada comprimido contém:
Enrofloxacino ...........50 mg
Excipiente q.s.p......120 mg

Fórmula
Cada comprimido contém:
Enrofloxacino .........150 mg
Excipiente q.s.p. ....420 mg

Chemital® Plus
Combate com eficácia as formas adultas e larvárias de cestódeos e
nematódeos que infestam os cães. Seguro em fêmeas prenhes em
qualquer fase da gestação.

HIGIENE & BELEZA

CARTUCHO CONTENDO 1 BLISTER COM 4 COMPRIMIDOS.

Aroma Herbal

Fórmula
Cada comprimido contém:
Pamoato de Pirantel ..............144 mg
Praziquantel.............................50 mg
Febantel ............................... 150 mg
Excipiente q.s.p. .................... 660 mg

Déxium®

Comprimidos

Chemital® Cães

CARTUCHOS CONTENDO 2 BLISTER COM 10 COMPRIMIDOS CADA.

Indicado no combate dos principais nematódeos e cestódeos
dos cães. Seguro em fêmeas prenhes em qualquer fase da
gestação.

Fórmula
Cada comprimido contém:
Dexametasona ................................. 0,454 mg
Excipiente q.s.p. .................................. 185 mg

CARTUCHO CONTENDO 1 BLISTER COM 4 COMPRIMIDOS.

Fórmula
Cada comprimido contém:
Pamoato de Pirantel .............144 mg
Praziquantel.............................50 mg
Excipiente q.s.p. ................... 660 mg

Chemital® Gatos
Combate com eficácia as formas adultas e larvárias de cestódeos
e nematódeos que infestam os gatos. Seguro para filhotes de gatos
e fêmeas prenhes em qualquer fase da gestação.

Pet® Shampoo 2 em 1

Aroma Herbal e Aroma Açaí
Shampoo Condicionador, elaborado com pH neutro.
Aroma suave para banhos de cães e gatos: elimina odores, facilita
o desembaraço dos pelos e proporciona limpeza, brilho e maciez.
FRASCO COM 500 mL E GALÃO CONTENDO 5 LITROS.

Fórmula
Lauril Éter Sulfato de Sódio, Amida,
Anfótero, Poliquaternium, Acetamidae
e essência.

Aroma Açaí

Flunixin • Comprimidos

5 mg • Comprimidos 20 mg

É um anti-inflamatório não esteroide, não narcótico,
que apresenta potente ação analgésica, antitérmica
e antiendotóxica. É indicado para cães no tratamento
da dor, febre e processos inflamatórios.
CARTUCHOS CONTENDO 1 BLISTER COM 10 COMPRIMIDOS CADA.

CARTUCHO CONTENDO 1 BLISTER COM 4 COMPRIMIDOS.

Fórmula
Cada comprimido contém:
Pamoato de Pirantel… ...............230 mg
Praziquantel… .............................20 mg
Excipiente q.s.p..........................330 mg

Indicado para cães e gatos na
terapêutica de urgência quando
necessitam de uma ação corticosteroide
rápida e intensa, e nos processos
inflamatórios e alérgicos.

Fórmula
Cada comprimido contém:
Flunixina base… ...........................5 mg
Excipiente q.s.p. .......................150 mg

Fórmula
Cada comprimido contém:
Flunixina base ........................... 20 mg
Excipiente q.s.p. ...................... 300 mg

Oto-Top® Clean
Solução indicada para higienização
rotineira do pavilhão auricular e
conduto auditivo de cães e gatos.
É um produto à base de emolientes
e queratolítico que agem na
remoção do excesso de cerúmen
e oleosidade que se acumulam no
ouvido externo, reduzindo odores.
FRASCO CONTENDO 100 mL

Fórmula
Ácido Salicílico, Ácido Lático, Ácido
Bórico, Glicerina líquida, Propilenoglicol
e essência de pêssego.

