Ivermectina 1% Chemitec

VERMÍFUGO

FRASCOS-AMPOLA CONTENDO 50 mL, 500 mL e 1 litro.
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Ivermectina .............................. 1 g
Veículo q.s.p. .................... 100 mL

Biofor

Ricobendazole 13,6%
Chemitec®
Especialmente indicado no tratamento
de infestações parasitárias pulmonares
e gastrointestinais de bovinos
causadas pelas formas adultas
e imaturas de nematódeos,
cestódeos (tênias)
e trematódeos (fascíola).

Sulfóxido de
Albendazol.............13,6 g
Veículo q.s.p. ......100 mL

FRASCOS COM 1 LITRO
E BOMBONAS CONTENDO 5 LITROS.
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Clorexidina (digluconato) 20% .........1,0 g
Cetrimida (cloreto) ...........................0,5 g
Veículo emoliente q.s.p.............100,0 mL

* Contém 2,25% de iodo livre

Fenocreol®
Fenolina-21®

Indicado para a desinfecção e
limpeza nas instalações de
produção em avicultura,
suinocultura e bovinocultura,
indústrias leiteiras e de
pescados. Específico para
desinfecção no controle de
bactérias, fungos, leveduras e
vírus sensíveis ao glutaraldeído
e ao cloreto de benzalcônio.

Formulação à base
de ácido cresílico,
com ação bactericida.
Desinfetantes de
instalações agropecuárias,
equipamentos, e utensílios
pecuários .
TAMBORES CONTENDO
20 e 200 litros

FRASCOS COM 1 LITRO E
BOMBONAS CONTENDO 5 LITROS.
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Glutaraldeído 50% ...................21,25 mL
Cloreto de benzalcônio 50% .. 15,00 mL
Veículo q.s.p. ........................ 100,00 mL

TERAPÊUTICOS TÓPICOS

Balsamex®
Pomada sedativa, descongestionante e balsâmica indicada para
artropatias, contusões, luxações, machucados por batidas, tumores,
reumatismo, algias musculares, torções, distensões ligamentosas,
pisaduras e estados inflamatórios em geral, agudos ou crônicos.

Unguento Chemitec®
Indicado como cicatrizante com ação repelente em lesões
provocadas pela castração, descorna, marcação a fogo,
pequenas cirurgias, queimaduras e feridas em geral; no
tratamento do umbigo dos recém-nascidos. Profilático das
contaminações bacterianas presentes nas feridas.
BISNAGAS CONTENDO 50 e 200 g.

BISNAGAS CONTENDO 30 e 100 g.
Fórmula:
Cada 100 g contém:
Salicilato de metila .............. 3,00 g
Bálsamo do Peru ................ 5,00 g
Extrato mole de beladona ... 2,00 g
Cânfora ............................... 1,00 g
Óxido de zinco .................. 20,00 g
Vaselina em pasta q.s.p. . 100,00 g

Fórmula: Cada 100 g contém:
Óxido de Zinco ................ 15 g
Ácido Cresílico .................. 2 g
Excipiente q.s.p. ............ 100 g

LINHA DE PRODUTOS

Formulação à base de clorexidina e cetrimida.
Potente antisséptico indicado para a assepsia das
mãos de ordenhadores, tetos e úberes de vacas
e cabras leiteiras e também na desinfecção de
material cirúrgico, instalações agropecuárias
e instalações veterinárias.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Concentrado de iodophor .......11,25 g*
Ácido fosfórico 85%..................15,00 g
Veículo q.s.p. ...........................100 mL

Glutam®
Fórmula:
Cada 100 mL contém:

Desinfetante tensoativo à base
de iodophor, bactericida, fungicida
e viricida. Indicado na desinfecção
de instalações, equipamentos, no
controle bacteriano da água de
bebida, na desinfecção das mãos
de ordenhadores e dos úberes das
vacas.
FRASCOS COM 1 LITRO
E BOMBONAS CONTENDO 5 LITROS.

FRASCO-AMPOLA
CONTENDO 500 mL.

®

Clorexidina-Cetrimida
Chemitec®

®

®

Previne e controla infestações por ectoparasitas e endoparasitas.
Indicado no tratamento e controle de vermes redondos pulmonares
e gastrointestinais, carrapatos, piolhos, bernes e sarnas de bovinos,
ovinos, caprinos e suínos.

LINHA DE DESINFETANTES

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Cresóis em fenol ......................12 g
Hidrocarbonetos saturados ..... 12 g
Emulsificantes saponáceos ......12 g
Veículo q.s.p. ...................... 100 mL

ANIMAIS DE
PRODUÇÃO
E EQUINOS

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Cresóis em Fenol .......................... 21,00 mL
Hidrocarbonetos saturados ........... 21,00 mL
Emulsificante Saponáceo ................ 22,15 g
Veículo q.s.p. .............................. 100,00 mL

Quatermon® • Quatermon® 30% e 50% • ACH-80*
Desinfetantes de utensílios, mãos de
ordenhadores, equipamentos, ambientes
avícolas e pecuários em geral, clínicas
veterinárias, hospitais veterinários, centros
cirúrgicos. Bactericidas à base de cloreto
de benzalcônio que elimina odores de mofo,
de urina e fezes de animais, com alto poder
germicida.
FRASCOS COM 1 LITRO
E BOMBONAS CONTENDO 5 LITROS.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Fórmula: Cada 100 mL contém:
Fórmula: Cada 100 mL contém:
Fórmula: Cada 100 mL contém:
Cloreto de benzalcônio...........12,5 g Cloreto de benzalcônio .............30 g Cloreto de benzalcônio..............50 g Cloreto de benzalcônio 40% .....80 g
Água q.s.p. ..........................100 mL Água q.s.p. ..........................100 mL Água q.s.p. ..........................100 mL Água q.s.p. ..........................100 mL

CONSULTE SEMPRE O MÉDICO VETERINÁRIO
mk0020/10-19/5.000

ENDECTOCIDA

ANTI-INFLAMATÓRIOS

Déxium® Solução Injetável
Formulação à base de dexametasona, indicado para bovinos,
equinos, ovinos e suínos na terapêutica de urgência,
quando necessitam de uma ação corticosteroide
rápida e intensa e nos processos inflamatórios e alérgicos.
FRASCOS-AMPOLA CONTENDO 10 e 50 mL.

®

ANTIBIÓTICOS INJETÁVEIS

Chemiflor®

Solução Injetável

Gentatec

®

Indicado para bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos e aves
no tratamento de infecções respiratórias, infecções do trato
digestivo, mastite e metrite causadas por bactérias sensíveis ao
sulfato de gentamicina.
FRASCOS-AMPOLA CONTENDO 50 e 100 mL.
Fórmula:
Cada mL contém:
Gentamicina (como sulfato) 40 mg
Veículo q.s.p ..........................1 mL

Indicado para bovinos no tratamento de doenças respiratórias,
diarreias decorrentes de doenças infecciosas, conjuntivites e
pododermatites causadas por bactérias sensíveis ao florfenicol.
FRASCOS-AMPOLA COM 30 e 100 mL.
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Florfenicol ............................... 30 g
Veículo q.s.p. ................ 100,00 mL

ANTIBIÓTICOS INTRAMAMÁRIOS

Gentatec® Vaca Seca
Gentatec® Mastite 150 e 250 mg
Indicado no tratamento das mastites agudas e crônicas das vacas em lactação,
causadas por bactérias sensíveis à gentamicina.

Indicado no tratamento e prevenção das mastites
fora do período de lactação (vaca seca) causadas
por bactérias sensíveis à gentamicina.
Sua ação prolongada estende-se por 40 dias.

DISPLAYS CONTENDO 30 SERINGAS DE 10 mL CADA.

DISPLAY CONTENDO 30 SERINGAS DE 10 g CADA.

Fórmula:
Cada seringa de 10 mL contém:
Gentamicina (sulfato) .........................150 mg
Veículo q.s.p .........................................10 mL

Fórmula: Cada seringa de 10 mL contém:
Gentamicina (sulfato) .........................250 mg
Veículo q.s.p .........................................10 mL

Fórmula:
Cada seringa de 10 g contém:
Gentamicina (sulfato)..........................400 mg
Veículo q.s.p ............................................10 g

Fórmula:
Cada 10 mL contém:
Dexametasona ..................... 20 mg
Veículo q.s.p. ....................... 10 mL

Flunixin® Injetável Chemitec
É um anti-inflamatório não esteroide, não narcótico que apresenta potente ação
analgésica, antitérmica e antiendotóxica à base de flunixin meglumine.
Indicado para equinos, bovinos e suínos para o tratamento da dor (inclusive cólica),
febre e processos inflamatórios.
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Flunixina (meglumina) ............. 5,0 g
Veículo, q.s.p. ...................... 100 mL

Chemitril®

Indicado para bovinos, suínos e caprinos
no tratamento de gastroenterites, infecções
respiratórias, otites, metrites, mastites, agalaxias,
infecções pós-parto, vias genito-urinárias,
dérmicas, de umbigo e cascos, causadas
por bactérias, espiroquetas e micoplasmas
sensíveis ao enrofloxacino.

FRASCOS-AMPOLA
CONTENDO 10,
50 e 100 mL.

FRASCO-AMPOLA CONTENDO 20 mL.

FRASCOS-AMPOLA CONTENDO 10, 50 E 500 mL.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Enrofloxacino ...................... 2,5 g
Veículo q.s.p. ................ 100,0 mL

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Enrofloxacino ............................. 10,0 g
Veículo q.s.p. ......................... 100,0 mL

DIURÉTICO + ANTI-INFLAMATÓRIO

Diuzon® Solução Injetável
Combinação de uma marcada ação diurética da triclormetiazida,
com uma potente ação anti-inflamatória da Dexametasona.
Indicado para reduzir o edema fisiológico do parto,
da glândula mamária das vacas leiteiras, porcas,
cabras e ovelhas.
FRASCOS-AMPOLA CONTENDO 10 e 50 mL.
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Triclormetiazida .................... 1,0 g
Dexametasona .................... 0,05 g
Veículo q.s.p. ...................100,0 mL

Injetável 2,5 e 10%
QUIMIOTERÁPICOS

Beroseg® Solução Injetável a 7%
Formulação à base de diaceturato de
diminazeno, indicado para bovinos, equinos,
caprinos e ovinos no tratamento da
Babesiose, Tripanossomose e da
Papilomatose Bovina.
FRASCO-AMPOLA CONTENDO 30 mL.

ANTIBIÓTICO VIA ORAL

Chemitril® Solução Oral 10%
Formulação à base de enrofloxacino. Indicado
para o tratamento e controle de doenças
respiratórias e diarreias infecciosas de frangos
de corte, matrizes e perus causadas por bactérias,
espiroquetas e micoplasmas sensíveis ao
enrofloxacino.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Diminazeno (Diaceturato) ........ 7,0 g
Veículo q.s.p. ....................... 100 mL

Berotetra®
Solução Injetável
Formulação à base de diaceturato de diminazeno
e oxitetraciclina. Indicado no tratamento da
Anaplasmose, Babesiose e Tripanossomose Bovina.
FRASCO-AMPOLA CONTENDO 30 mL.

FRASCO GOTEJADOR COM 10 mL, FRASCO COM TAMPA
DOSADORA COM 100 mL E FRASCO CONTENDO 1 LITRO.
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Enrofloxacino .............................. 10,0 g
Veículo q.s.p. .......................... 100,0 mL

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Diminazeno (Diaceturato)..........3,5 g
Oxitetraciclina ............................7,0 g
Veículo q.s.p. ........................100 mL

Beroseg® Plus
Formulação à base de diaceturato de
diminazeno, vitamina B12 e antipirina,
indicado para bovinos e equinos no
tratamento da Babesiose (Tristeza Bovina)
e Tripanossomose (Mal das Cadeiras).
FRASCO-AMPOLA CONTENDO 50 mL.
Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Diminazeno (Diaceturato) ......... 4,0 g
Cianocobalamina ................. 4000 µg
Fenazona ............................... 40,00g
Veículo q.s.p. ..................... 100,0 mL

