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LINHA DE ANESTÉSICOS

ANESTT
É um anestésico local injetável à base de Cloridrato de Lidocaína 2% e Bitartarato de 
Epinefrina. A associação com a Epinefrina permite o aumento do tempo anestésico por 
causar vasoconstrição local.

Apresentação: Frasco-ampola com 50 mL. INDICAÇÃO 

APROMAZIN
É um neurolép� co e tranquilizante oral em gotas à base de Maleato de Acepromazina 
1%. Por oferecer um efeito seda� vo e relaxante muscular, é indicado para a manipulação 
e contenção dos animais durante a realização de exames e procedimentos clínicos, 
permi� ndo que o animal fi que menos rea� vo aos es� mulos do ambiente. Apromazin 
também é indicado para o transporte terrestre de cães e gatos, oferecendo tranquilização, 
sonolência e a� vidade an� -emé� ca.

Apresentação: Frasco com 10mL e 30mL. INDICAÇÃO 

CETAMIN
É um anestésico geral dissociativo, à base de Cloridrato de Cetamina. Possui 
rápido início de ação, induzindo amnésia e catalepsia. Quando associado a um 
agonista alfa-2 adrenérgico, é indicado para procedimentos clínicos e cirurgias de 
curta duração da cavidade abdominal.

Apresentação: Frasco-ampola com 10mL e 50mL. INDICAÇÃO 

XILAZIN®

é um seda� vo e analgésico à base de Cloridrato de Xilazina 2%. Por ser considerado um 
agonista alfa-2 adrenérgico, possui ação é rápida oferecendo acentuado miorelaxamento 
a nível central, o que leva o animal a um estado de sonolência. Indicado em grande escala 
para contenção e manipulação de cães e gatos e, quando associado a outros agentes, 
pode ser u� lizado para procedimentos cirúrgicos.

Apresentação: Frasco-ampola com 10mL e 50mL.. INDICAÇÃO 

APROMAZIN INJETÁVEL
(0,2% cães e 1% - indicado apenas para equinos)
É um pré-anestésico à base de Maleato de Acepromazina. Promove tranquilização e 
sedação dos animais facilitando a manipulação e contenção, diminui o risco de excitação 
e promove potencialização de agentes barbitúricos.

Apresentação: Frasco-ampola com 20 mL.

INDICAÇÃO INDICAÇÃO 0,2% 1%
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LINHA DE ANTI-INFLAMATÓRIOS

KENOVET®

É um an� -infl amatório oral não esteroide (AINE) à base de 
Cetoprofeno, e possui também propriedade an� piré� ca com 
alto poder analgésico. Por exercer a� vidade an� -bradicinina e 
ser inibidor da enzima cicloxigenase, Kenovet é indicado para o 
tratamento das infl amações, febre, dor e edema. Sua apresentação 
em solução com seringa dosadora de 3mL facilita a administração 
em cães e gatos.

Apresentação: Frasco com 20mL
acompanhado de seringa dosadora. INDICAÇÃO 

MAXITEC®

Maxitec é um an� -infl amatório não esteroide (AINE) à base 
de Meloxicam. Considerado um agente inibidor da COX-
2, também possui propriedades an� piré� ca e analgésica. 
Indicado para o tratamento da dor pós-operatória e de afecções 
musculoesquelé� cas agudas e crônicas. Sua apresentação em 
suspensão com seringa dosadora de 3mL facilita a administração 
em cães e gatos.

Apresentação: Frasco com 20mL
acompanhado de seringa dosadora. INDICAÇÃO 

PRESOLONA® 10mg
Presolona é um potente an� -infl amatório esteroide (AIE) oral 
à base de Prednisolona. É indicado para o tratamento da dor e 
das infl amações provenientes de afecções musculoesquelé� cas, 
alérgicas, dermatológicas, respiratórias, dentre outras, além de 
atuar também como imunossupressor. Com comprimidos de 
5mm de diâmetro e uma apresentação única, Presolona oferece a 
facilidade de tratar cães dos mais diversos portes e raças.

Apresentação: 10 comprimidos
com 10mg de Prednisolona. INDICAÇÃO 

FARMADEX INJETÁVEL
Farmadex Injetável é um an� -infl amatório esteroide (AIE), indicado 
para o alívio da dor e combate a diversos � pos de infl amações ou 
afecções que se benefi ciam com a ação do a� vo dexametasona.

Apresentação: Frasco-ampola com 10mL. INDICAÇÃO 
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LINHA DE ANTIBIÓTICOS

AVEROL®

Averol é um an� bió� co à base de Sulfadimetoxina e enriquecido com Cloreto de Colina e 
Azul de Me� leno. O Corante Azul de Me� leno confere coloração à água de beber, sendo 
possível iden� fi car o bebedouro do pássaro que está em tratamento. Indicado para o 
tratamento das diarreias, cólera, coriza e coccidiose das aves.

Apresentação: Frasco com 50g. INDICAÇÃO 

DIAZIPRIM® ORAL
Diaziprim Oral é um an� bió� co de amplo espectro de ação, potencializado pela ação sinérgica 
entre os a� vos Sufadiazina e Trimetoprima. É indicado para o tratamento de infecções respiratórias, 
gastrintes� nais, geniturinárias, pós-cirúrgicas (inclusive como tratamento profi lá� co para cirurgias), 
mas� tes, sep� cemias e abcessos. Sua apresentação em suspensão com seringa dosadora de 3mL 
favorece a administração em fi lhotes, animais de pequeno porte ou com difi culdade de deglu� ção.

Apresentação: Frasco com 20mL, acompanhado de seringa dosadora. INDICAÇÃO 

FLOBIOTIC® COMPRIMIDOS
Flobio� c Comprimidos é um an� bió� co palatável oral, de amplo 
espectro de ação, pertencente à família das fl uoquinolonas. À base 
de Enrofl oxacina, possui ampla distribuição tecidual e por isso é 
considerado o an� bió� co de escolha para o tratamento de diversas 
enfermidades, como as dos tratos respiratório, gastrintes� nal, 
geniturinário, tegumentar, entre outros.

Apresentação: 10 comprimidos de 50mg, 150mg ou 250mg.

INDICAÇÃO 

FLOBIOTIC® INJETÁVEL 5%
É um an� bió� co de amplo 
espectro de ação à base 
de Enrofl oxacino 5%. Da 
família das fl uoquinolonas, 
possui excelente a� vidade 
an� microbiana com ampla 
distribuição tecidual. Indicado 
para o tratamento de infecções 
respiratórias, gastrintes� nais, 
geniturinárias, tegumentares e 
de tecidos moles.

Apresentação: Frasco-ampola
com 10mL.

INDICAÇÃO 

DOXITEC® 

Doxitec é um an� bió� co palatável oral, de amplo espectro de ação, 
pertencente ao grupo das tetraciclinas, agindo sobre bactérias 
Gram-posi� vas, Gram-nega� vas e organismos intracelulares. À 
base de Hiclato de Doxiciclina, é indicado para o tratamento das 
infecções dos tratos respiratório, gastrintes� nal, geniturinário, 
pele e anexos. Combate também a Erlichiose Canina entre outras 
enfermidades.

Apresentação: 16 comprimidos de 50mg,
100mg ou 200mg. INDICAÇÃO 

CIKADOL
Cikadol é uma pomada formulada à base de Benzilpenicilina 
Benza� na, Benzilpenicilina Procaína, Diidroestreptomicina, Óleo 
de Citronela e Ureia. A associação dos seus a� vos amplia o espectro 
bacteriano, suprimindo o crescimento de microrganismos Gram-
posi� vos e Gram-nega� vos, além de oferecer efeitos repelente 
e cicatrizante, o que es� mula a repitelização, devolvendo a 
integridade da pele.

Apresentação:
Bisnaga com 50g.

INDICAÇÃO 
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LINHA DE OTOLÓGICOS

AURITEC
Auritec é uma solução otológica 
indicada para a higienização 
e dissolução do excesso de 
cerúmen do pavilhão auricular e 
do conduto audi� vo dos cães e 
dos gatos.

Apresentação: 100mL e 500mL.

INDICAÇÃO 

CIPRO-OTIC
Cipro-o� c é uma pomada otológica 
à base de Ciprofl oxacina, Clotrimazol 
e Betametasona, indicada para o 
tratamento das o� tes externa aguda e 
crônica, causadas por bactérias, fungos 
e leveduras.

Sua tripla ação oferece um potente efeito 
an� -infl amatório e fungistá� co, além 
de combater também a Pseudomonas 
aeruginosa, uma das bactérias de maior 
resistência, responsável pelos quadros 
de o� tes recidivantes.

Apresentação: Bisnaga com 50g. INDICAÇÃO 

LINHA DE DERMATOLÓGICOS

PEROÍLA®

Peroíla é um shampoo terapêu� co 
à base de Peróxido de Benzoíla 
2,6%, indicado para a prevenção 
e tratamento das piodermites 
superfi ciais e profundas e da 
síndrome seborreica dos cães e 
dos gatos.

Apresentação: Frascos de 125mL 
e 500mL.

MICODINE®

Micodine é um shampoo 
terapêu� co que associa a ação 
fungicida de Cetoconazol 2% 
com as ações an� microbianas e 
an� ssép� cas do Clorexidine 0,5%. 
É indicado para a prevenção e 
tratamento de diversas afecções 
de pele causadas por fungos e 
bactérias nos cães e nos gatos.

Apresentação: Frascos de 225mL, 
500mL, 1L e 5L. INDICAÇÃO INDICAÇÃO 

LINHA OFTALMOLÓGICA

TOBRASYN® COLÍRIO
Tobrasyn é um colírio veterinário à base de Sulfato de Tobramicina. 
Indicado para o tratamento de infecções oculares de cães e gatos, 
causadas por micro-organismos sensíveis à Tobramicina.

Apresentação: Frasco com 5mL.

INDICAÇÃO 
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LINHA DE ANTIPARASITÁRIOS

MULTITEC®

Mul� tec é um vermífugo de amplo espectro de ação à base de 
Praziquantel, Pirantel e Oxantel, indicado para cães de todas as 
faixas etárias. Combate as formas adultas e larvares dos principais 
cestóides e nematóides (ancilostomídeos e ascarídeos).

Apresentação: 4 comprimidos de 400mg,
800mg ou 1200mg. INDICAÇÃO 

BANHO PET®

Banho Pet é um shampoo à base de 
Diazinon, indicado para o tratamento 
das ectoparasitoses dos cães causadas 
por pulgas e carrapatos.

Apresentação:
Frascos com 500mL e 5L.

INDICAÇÃO 

K-SPOT®

K-Spot é uma associação de dois princípios a� vos, a Permetrina e 
o Metopreno, altamente efi cazes no combate das ectoparasitoses 
de cães, causadas por pulgas, 
carrapatos e piolhos. A ação 
sinérgica dos princípios a� vos 
confere ao K-Spot efi cácia 
adul� cida, larvicida e ovicida. 
Também é indicado no auxílio 
ao tratamento e controle da 
Derma� te Alérgica a Picada de 
Pulgas (DAPP).

Apresentação: Bisnagas
com 2mL, 4mL, 6mL e 8mL.

de cães, causadas por pulgas, 
carrapatos e piolhos. A ação 
sinérgica dos princípios a� vos 
confere ao K-Spot efi cácia 
adul� cida, larvicida e ovicida. 
Também é indicado no auxílio 
ao tratamento e controle da 
Derma� te Alérgica a Picada de 

INDICAÇÃO 

LINHA HIGIÊNICA

GLIOCIDE®

Gliocide é um desinfetante à base 
de Cloreto de Benzalcônio (Amônia 
Quaternária) em associação com o 
Glioxal. Sua fórmula é ideal para a 
limpeza e desinfecção de ambientes 
hospitalares e instrumentais 
cirúrgicos, garan� ndo a eliminação 
de vírus, bactérias, bactérias 
esporuladas, esporos e fungos. Sua 
suave fragrância herbal é capaz 
de eliminar e neutralizar odores 
indesejáveis do ambiente.

Apresentação: Frasco com 1L.

INDICAÇÃO UTILIZAR EM  AMBIENTES

GELTEC®

Geltec é um an� ssép� co oral, 
à base de Mentol, Eucaliptol 
e Timol. Indicado para a 
higienização bucal dos cães 
e gatos e para a prevenção 
do aparecimento da placa 
bacteriana.

Apresentação: Frasco com 30mL.

INDICAÇÃO 

TECSPOT®

É um ectoparasi� cida seguro e efi caz, à base de Fipronil, indicado 
para o controle, tratamento e prevenção de infestações causadas 
por ectoparasitas como pulgas e carrapatos em cães e gatos a 
par� r de 8 semanas de idade.

Apresentação: Cães: Cartucho com 1 pipeta plás� ca de dose 
única, contendo 0,67 mL; 1,34 mL; 2,68 mL ou 4,02 mL de acordo 
com o peso do animal.

Gatos: Cartucho com 1 pipeta plás� ca
de dose única, contendo 0,5 mL. INDICAÇÃO 
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LINHA HIGIÊNICA

SMART LITTER®

Smart Li� er é uma areia atóxica de alta performance, indicada 
para a higiene de todos os gatos, principalmente aos mais sensíveis 
às sílicas e às areias convencionais. Composta por 100% de 
Bentonita de Sódio importada do Canadá, Smart Li� er possui alta 
propriedade absor� va, rendendo muito mais que os granulados 
comuns. Possui um refrescante aroma de talco bebê e neutraliza 
os odores indesejáveis.

Apresentação: Sacos com 4kg e 7kg. INDICAÇÃO 

LINHA DE SUPLEMENTOS

CONDROTEC® PET
Condrotec Pet é um suplemento alimentar 
palatável à base de Condroi� na A, Glucosamina, 
Vitamina C e Zinco. Indicado para cães e gatos de 
todas as raças e fases da vida que necessitam do 
aporte dos nutrientes compostos na formulação.

Apresentação: Frascos com
60 comp. de 500mg e 1000mg.

INDICAÇÃO 

SUPRE GATOS®

Supregatos é um suplemento 
nutricional, à base de vitaminas, 
minerais e aminoácidos, indicado 
para gatos de todas as raças e 
fases da vida. Enriquecido com 
Taurina, aminoácido necessário 
para o metabolismo dos gatos.

Apresentação: Bisnaga
com 90g.

INDICAÇÃO 

NUTREPACK®

Nutrepack é um suplemento 
alimentar palatável com vitaminas, 
aminoácidos e minerais em sua 
fórmula. Indicado para cães e 
gatos de todas as raças e portes, 
auxilia na melhora da qualidade 
nutricional e supre as necessidades 
nas fases de crescimento, gestação, 
lactação e recuperação.

Apresentação: Frasco com
120 comprimidos palatáveis.

INDICAÇÃO 



8

Rua Santa Catarina, 280 - Porto Alegre/RS
(51) 3343.0383
0800 607 0383

Televendas RS

petslifers
petslife.rs

www.petslife.vet.br

SC: 1,0 a 3,0 mL. 

IM e IV: 0,05 a 0,2 mg/kg  

VO: 1 a 3 mg/kg ou 2 a 6 gotas/kg.

Cães – Associado com Xilazin
IM: 11,0 mg/kg de Cetamin + 2,2 mg/kg de Xilazin
IV: 10,0 mg/kg de Cetamin + 1,0 mg/kg de Xilazin
Gatos – Sem associações
IM: 10,0 a 25 mg/kg
IV: 5,0 a 10,0 mg/kg

Cães  – IM e IV: 1,0-4,0 mg/kg
Gatos – IM: 1,0-4,0 mg/kg
             IV: 1,0-3,0 mg/kg         

Anestt

Apromazin 
Injetável

Apromazin 

Cetamin

Xilazin

Anestésicos

VO: 1,0 mg/kg ou 1mL/10kg, a cada 24 horas, durante 3 a 5 dias.

Cães –  IV ou IM: 0,5 a 2,0 mg/kg a cada 24 horas.
             IA: 0,25 a 5,0 mg/kg
Gatos – IV ou IM: 0,25 a 0,50 mg/kg a cada 24 horas. 
             IA: 0,25 a 5,0 mg/kg 

Agitar antes de usar
Cães – VO: 
           1° dia: 0,2mg/kg, dose única.
           2° dia: 0,1mg/kg, a cada 
                      24 horas por até 14 dias.
Gatos – VO: 
           1° dia: 0,1 mg/kg, dose única.
           2º dia: 0,05 mg/kg, a cada 
           24 horas por até 4 dias.

Processos inflamatórios ou alérgicos – VO: 0,5 a 1,0 mg/kg a cada 
24 horas.

Imunossupressão – VO: 4,0 mg/kg a cada 24 horas.

* A dose diária também pode ser fracionada a cada 12 ou 6 horas e 
deve ser gradativamente reduzida.

Kenovet®

Farmadex 
Injetável

Maxitec®  

Presolona 
10mg

Anti-inflamatórios

Oftalmológico
Destilar 1 gota de Tobrasyn  em cada olho a cada 12 horas, durante 7 
dias.

Tobrasyn 
Colírio

Água de beber – 
Diarréias, Cólera e Coriza: 
1° dia: 5 a 10g/litro. 
2° ao 4° dia: 5g/litro. 
Coccidiose: 5 a 10g/litro. Tratar de 5 a 7 dias e repetir após 5 dias. 
Diretamente no bico – Diluir 1g/5 mL de água. 
Diarréias, Cólera e Coriza: 2 gotas da diluição/20g de peso corpóreo. 
Coccidiose: 1 gota da diluição para cada 20g de peso corpóreo.

Agitar antes de usar.
VO: 25,0 mg de Sulfadiazina e 5,0 mg de Trimetoprima por kg ou 
1mL/8kg, a cada 24 horas, durante 5 dias.

Cães – VO: 5,0 mg/kg, a cada 12 horas, durante 7 dias.
Tratamento da Erliquiose: 10 mg/kg, a cada 12 horas, durante 21 dias.
Gatos – VO: 10 mg/kg, a cada 24h, por 7 dias.

VO: 5mg/kg a cada 24 horas, durante 10 dias.
* Não exceder a dose de 5mg/kg/dia nos gatos.

IM ou SC: 5,0 mg/kg ou 1,0 mL/10kg, a cada 24 horas, durante 
5 dias.

Aplicar quantidade suficiente do produto para cobrir a área lesionada 
a cada 24 ou 12 horas, até completa cicatrização.

Antibióticos
Averol

Diaziprim 
Oral

Doxitec

Flobiotic 
Comprimidos

Flobiotic 
Injetável 5%

Cikadol

Agitar antes de usar. Uso tópico. Com os pelos úmidos, aplicar Micodine 
por todo o corpo do animal. Massagear suavemente até formar espuma. 
Deixar agir de 3 a 5 minutos e enxaguar. A frequência e o tempo do 
tratamento variam de acordo com o critério do médico veterinário.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                 
Com os pelos úmidos, aplicar Peroíla por todo o corpo do animal. 
Massagear suavemente até formar espuma.
Tratamento preventivo: aplicar Peroíla com intervalos entre 15 a 30 
dias.
Tratamento terapêutico: aplicar Peroíla diariamente até melhora do 
quadro clínico. Após, tratar 2 vezes por semana, até a remissão dos 
sintomas. 

Dermatológicos

Micodine

        
Peroíla

Com o auxílio de uma gaze ou de uma escova pequena e macia, aplique 
Geltec na gengiva e nos dentes do animal, massageando suavemente.

Diluir 1mL de Gliocide para cada 400mL de água ou, 10mL de Gliocide 
para cada 4 litros de água.

Despejar Smart Litter na caixa de areia até uma altura de 8cm. Remover 
todos os torrões formados diariamente. A areia remanescente estará 
limpa e fresca sem a necessidade de ser descartada. Completar até a 
altura anterior sempre que necessário.

Higiene

Geltec

Gliocide

Smart Litter

Comprimidos de 500mg:  
Até 5kg: 1 comprimido a cada 24 horas.
5,1 a 10kg: 1 comprimido a cada 12 horas.
Comprimidos de 1000mg:
10,1 a 20,0kg: 1 comprimido a cada 12 horas.
20,1 a 50kg: 2 comprimidos a cada 12 horas.
Acima de 50kg: 3 comprimidos a cada 12 horas.

1 comprimido para cada 5kg de peso, a cada 24 horas.

Filhotes: 3g ou meia colher de chá, a cada 24 horas.
Adultos: 6g ou 1 colher de chá, a cada 24 horas.
* O produto pode ser administrado diretamente na boca do animal ou 
colocado na parte dorsal da pata para que seja lambido e deglutido.

Suplementos
Condrotec 

Pet

Nutrepack

Supregatos

Aplicar Auritec dentro do conduto auditivo. Massagear suavemente a 
base da orelha e  remover o excesso do produto com algodão.
Para pré-tratamento de otites: utilizar diariamente conforme 
orientação do médico veterinário.
Para manutenção e higienização: utilizar semanalmente.

Até 15kg: 5 gotas a cada 12 horas, durante 7 a 10 dias.
Acima de 15kg: 10 gotas a cada 12 horas, durante 7 a 10 dias.

Otológicos
Auritec

               
Cipro-Otic

Tabela de Doses

Uso tópico. Afastar os pelos das regiões da nuca e do pescoço do animal, 
deixando a pele visível. Esprema a pipeta firmemente para aplicar todo o
conteúdo ao longo do dorso (entre as escápulas) e ao longo do dorso 
lombar. Caso haja necessidade, a aplicação pode ser repetida a cada 2 ou 
3 semanas. 

Para cada 5 kg: 1 comprimido de 400mg 
Para cada 10 kg: 1 comprimido de 800mg 
Para cada 15 kg: 1 comprimido de 1200mg

Antiparasitários
K-Spot

                     
Multitec

Banho Pet Com os pelos úmidos, aplicar Banho Pet por todo o corpo do animal. 
Massagear suavemente até formar espuma. Deixar agir de 3 a 5 minutos 
e enxaguar.

@syntecdobrasil @syntecdobrasil
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