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LINHA ANTIMICROBIANOS

CELESPORIN®

An� bió� co bactericida à base de Cefalexina. Indicado no 
tratamento de infecções dermatológicas, respiratórias, cis� tes e 
nefrites. Além de recomendação para uso pré e pós-operatório 
de cirurgias ele� vas, ortopédicas, entre outras.

Apresentação:

• 150 mg - Cartucho: 1 blíster com 12 comprimidos. 
Display: 10 blísteres com 12 comprimidos.

• 600 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 comprimidos.        
Display: 10 blísteres com 10 comprimidos.

ENROTRAT® TABS
An� bió� co bactericida palatável à base de Enrofl oxacina. 
Indicado para o tratamento de infecções causadas por bactérias 
sensíveis à Enrofl oxacina.

Apresentação:

• 25 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 comprimidos. Display: 
15 blísteres com 10 comprimidos.

• 100 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 comprimidos. 
Display: 10 blísteres com 10 comprimidos.

• 200 mg - Cartucho: 2 blísteres com 5 comprimidos. 
Display: 8 blísteres com 5 comprimidos.

AZICOX-2®

An� bió� co bactericida e an� -infl amatório não esteroide à 
base de Azitromicina e Meloxicam. Indicado no tratamento de 
afecções respiratórias, de pele e anexos, em doenças urogenitais 
e diges� vas, no pós-operatório e em trauma� smos em geral de 
cães e gatos.

Apresentação: Cartucho com 1 blíster com 6 comprimidos.

INDICAÇÃO 

INDICAÇÃO 

INDICAÇÃO 
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LINHA ANTIMICROBIANOS

DOXIFIN® TABS
An� bió� co bacteriostá� co palatável à base de Doxiciclina. Indicado para o tratamento da erliquiose canina e de infecções dos 
tratos respiratório, gastrointes� nal e geniturinário, bem como da pele e anexos.

Apresentação: 

• 50 mg e 100 mg - Cartucho: 1 blíster com 14 comprimidos. Display: 10 blísteres com 14 comprimidos.

• 200 mg - Cartucho: 2 blísteres com 6 comprimidos. Display: 10 blísteres com 6 comprimidos. INDICAÇÃO 

TRISSULFIN SID®

An� bió� co bactericida à base de Sulfadimetoxina e Ormetoprim. Indicado no tratamento da isosporose e de diarreias bacterianas, 
piodermites,infecções urinárias, o� tes e infecções respiratórias.

Apresentação:

• 400 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 comprimidos. Display: 10 blísteres com 10 comprimidos.

• 1600 mg - Cartucho: 2 blísteres com 5 comprimidos. Display: 7 blísteres com 5 comprimidos. INDICAÇÃO 
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LINHA ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANALGÉSICOS

MAXICAM
An� -infl amatórios não esteroides à base de Meloxicam. 
Indicados no tratamento de processos infl amatórios e dolorosos 
em geral, em trauma� smos e no pré e pós-operatório. Efi cácia e 
segurança no controle da dor e da infl amação de cães e gatos.

Apresentação: 0,5 mg e 2,0 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 
comprimidos. Display: 15 blísteres com 10 comprimidos.

INDICAÇÃO 

MAXICAM PLUS
An� -infl amatório não esteroide à base de Meloxicam, associado 
ao condroprotetor Sulfato de Condroi� na A. Indicado para o 
tratamento de processos infl amatórios e dolorosos em geral, 
problemas osteoar� culares, músculoesquelé� cas e no pós-
operatório.

Apresentação: 0,5 mg e 2,0 mg - Cartucho: 1 blíster com 8 
comprimidos. Display: 10 blísteres com 8 comprimidos.

INDICAÇÃO 

MAXICAM 0,2%
SOLUÇÃO INJETÁVEL
An� -infl amatórios não esteroides à base de Meloxicam. 
Indicados no tratamento de processos infl amatórios e dolorosos 
em geral, em trauma� smos e no pré e pós-operatório. Segurança 
e efi cácia do Meloxicam em solução injetável.

Apresentação:

Solução Injetável 0,2% - Frasco-ampola com 20 mL.

INDICAÇÃO 
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LINHA ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANALGÉSICOS

PREDIDERM COMPRIMIDOS
An� -infl amatório esteroide à base de Prednisolona. Indicado 
nos processos infl amatórios e alérgicos.

Apresentação: 5 mg e 20 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 
comprimidos. Display: 15 blísteres com 10 comprimidos.

INDICAÇÃO 

NULLI
Nulli® é um analgésico opioide oral à base de Tramadol, indicado 
para u� lização na clínica e cirurgia de cães e gatos.

Dentre as possíveis u� lizações do Tramadol destacam-se: a 
analgesia em quadros clínicos de dor, na dor aguda no pré, 
trans e pós-operatório, na dor crônica em associação a outros 
analgésicos, na neuroleptoanalgesia em associação com 
tranquilizantes e seda� vos, na redução da CAM (Concentração 
Alveolar Mínima) dos anestésicos inalatórios, na indução 
anestésica para potencialização do anestésico intravenoso, em 
protocolos de anestesia e analgesia balanceada/mul� modal e 
para técnicas de analgesia espinhal.

Apresentação: Frasco com 10 mL acompanhado de seringa 
dosadora de 1 mL.

INDICAÇÃO 

MAXICAM SOLUÇÃO ORAL
An� -infl amatórios não esteroides à base de Meloxicam com a 
pra� cidade de uma exclusiva solução oral palatável.

Apresentação: Solução Oral - Frasco com 15 mL acompanhado 
de seringa dosadora de 1 mL.

INDICAÇÃO 
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LINHA DERMATOLÓGICOS

BRIS SHAMPOO EQUILÍBRIO
PELE SECA
Apresenta em sua formulação componentes selecionados, como 
a Fitoesfi ngosina, Aloe Vera, Vitaminas A e E nanoencapsuladas, 
que associam-se ao Óleo de Girassol nanoencapsulado, a 
polissacarídeos e tensoa� vos suaves. Indicado para a higiene 
suave e delicada dos pelos enquanto hidrata a pele de cães 
e gatos, podendo ser u� lizado para todos os � pos de pele, 
especialmente para as secas.

Apresentação: Frascos de 200 mL e 500 mL.

INDICAÇÃO 

BRIS SPRAY EQUILÍBRIO
PELE SECA
Apresenta formulação leve e não oleosa composta por 
Fitoesfi ngosina e por óleos de Coco, Argan e Abacate 
nanoencapsulados associado a presença de um complexo 
vegetal. Indicado para a hidratação intensa dos pelos e da 
pele seca de cães e gatos, renovando e prolongando os efeitos 
hidratantes do banho.

Apresentação: Frascos de 200 mL.

INDICAÇÃO 

BRIS SÉRUM EQUILÍBRIO
PELE SECA
Apresenta em sua formulação componentes selecionados, como 
a Fitoesfi ngosina, que estão associados às Ceramidas e também 
aos Ômegas derivados de Óleos de Girassol, Macadâmia, Oliva, 
Gergelim e Óleo de Calêndula Nanoencapsulada. Indicado para 
a hidratação profunda da pele, podendo ser u� lizado em todos 
os � pos de pele de cães e gatos, especialmente para as secas e 
sensíveis.

Apresentação: Frasco de 30 mL.

INDICAÇÃO 
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LINHA DERMATOLÓGICOS

REGEPIL
Cicatrizante composto pela exclusiva associação de Tartarato 
de Ketanserina e Asia� cosídeo. Indicado para es� mular a 
cicatrização de feridas em cães e gatos, promovendo um 
resultado mais rápido e de melhor qualidade.

Apresentação: Frasco de 50 ml acompanhado de válvula spray.

INDICAÇÃO 

BRIS SHAMPOO EQUILÍBRIO
PELE OLEOSA
Apresenta em sua formulação componentes selecionados, 
como a Fitoesfi ngosina, Vitamina A nanoencapsulada, Óleos 
de Coco, Argan e Abacate nanoencapsulados associam-se a 
uma tecnologia mineral e a tensoa� vos suaves. Indicado para 
a higiene profunda e delicada dos pelos e da pele enquanto 
desodoriza e hidrata a pele de cães e gatos que apresentam 
maior produção oleosa, sem agredir ou ressecar.

Apresentação: Frascos de 200 mL.

INDICAÇÃO 

BRIS SHAMPOO EQUILÍBRIO BRIS SPRAY EQUILÍBRIO
PELE OLEOSA
Apresenta formulação leve e não oleosa composta por 
Fitoesfi ngosina, Ceramidas e Vitamina A nanoencapsulada, 
associada a uma tecnologia mineral. indicado para aplicação na 
pele e pelos de cães e gatos que apresentam maior produção 
oleosa, sem agredir ou ressecar, renovando e prolongando os 
efeitos de limpeza, desodorização e hidratação promovidos 
pelo banho.

Apresentação: Frascos de 200 mL.

INDICAÇÃO 

REGEPIL
Cicatrizante composto pela exclusiva associação de Tartarato 
de Ketanserina e Asia� cosídeo. Indicado para es� mular a 

DERMOTRAT AEROSOL E CREME
Dermatológico à base de Gentamicina, Betametasona e 
Miconazol. Indicado nas afecções cutâneas bacterianas e/ou 
fúngicas.

Apresentação:

• Aerosol - Frasco aerosol de 110 mL.

• Creme - Bisnaga de 20 g.

INDICAÇÃO 
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LINHA PROTEÇÃO

LEEVRE
Coleira ectoparasi� cida à base de Deltametrina e Propoxur. 
Auxilia na repelência e mortalidade do vetor da Leishmaniose 
Visceral e no controle das infestações de carrapatos e pulgas 
em cães.

Apresentação:

• 48 cm - 1 coleira para cães de pequeno a médio porte.

• 63 cm - 1 coleira para cães de grande porte. Display 
expositor: 6 latas.

INDICAÇÃO 

TOP DOG
Vermífugo palatável à base de Praziquantel, Pamoato de 
Pirantel, Febantel e Ivermec� na. Indicado para o combate a 
vermes chatos e redondos e para o tratamento de giardíase em 
cães.

Apresentação: 

• 2,5 kg e 10 kg - Cartucho: 1 blíster com 4 comprimidos. 
Display expositor: 12 cartuchos.

• 30 kg - Cartucho: 1 blíster com 2 comprimidos. Display 
expositor: 12 cartuchos.

INDICAÇÃO 

NEOPET
Ectoparasi� cida de uso tópico à base de Fipronil a 12,5%. 
Indicado para o combate e o controle de carrapatos em cães e 
pulgas em cães e gatos.

Apresentação: Pipeta individual.

INDICAÇÃO 
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LINHA PROTEÇÃO

LIMP & HIDRAT
Solução de limpeza de ouvidos à base de extratos de aloe 
vera e tília, saponinas vegetais e óleo essencial de lavanda.

Apresentação: Frasco de 100 mL com bico aplicador.

INDICAÇÃO INDICAÇÃO 

HERBALVET T.A.
Poderoso desinfetante à base de Cloreto de Benzalcônio 
15%. Excelente desodorizante com tensoativo biodegradável 
para a limpeza e desinfecção de ambientes, equipamentos 
e materiais cirúrgicos veterinários. Rendimento de até 1000 
litros na sua indicação viricida (cinomose), até 700 litros na 
sua indicação giardicida e até 500 litros para sua indicação 
fungicida e bactericida.

Apresentação: Frasco contendo 1 L.

INDICAÇÃO INDICAÇÃO 

LINHA OTOLÓGICOS

AURIGEN
Otológico à base de Gentamicina, Betametasona e Miconazol. 
Indicado nas o� tes bacterianas e/ou fúngicas de cães.

Apresentação: Bisnaga de 15 g com bico aplicador.

INDICAÇÃO 

AURITOP
Otológico à base de Ciprofl oxacina, Cetoconazol, Fluocinolona e 
Lidocaína. Ideal para o tratamento de o� tes crônicas causadas 
por fungos e/ou bactérias em cães e gatos.

Apresentação: Frasco de 30 g com bico aplicador.

INDICAÇÃO 
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LINHA SUPLEMENTOS

ATIVI 40 MG
Suplemento alimentar palatável a base de colágeno � po II não 
desnaturado (UC-II®) de fabricação patenteada, associado aos 
minerais cobre, zinco, manganês e selênio, componentes que 
exercem suporte nutricional ao metabolismo da construção de 
estruturas ar� culares.

Apresentação: Cartucho: 1 blíster com 30 comprimidos 
palatáveis.

INDICAÇÃO 

BIOCANIS
Probió� co palatável à base de bactérias que equilibram a 
microfl ora intes� nal dos animais. Indicado para qualquer 
situação de alteração de ro� na dos animais, como: desmame, 
mudança de alimentação, viagens, adestramento, acasalamento 
e alterações de ambientes.

Apresentação: Seringa de 14 g.

INDICAÇÃO 

CONDROMAX PET
TABLETES PALATÁVEIS
Suplemento palatável à base de Sulfato de Condroi� na, 
Glicosamina e dos minerais cobre, zinco e manganês quelatados.

Apresentação:

• Cartucho: 1 blíster com 30 tabletes palatáveis.

• Cartucho: 3 blísteres com 30 tabletes palatáveis.

INDICAÇÃO 
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LINHA SUPLEMENTOS

ENERGY PET
Suplemento à base de vitaminas, aminoácidos e do mineral 
cromo quelatado, com um agradável aroma de morango. 
Des� nado a melhorar o metabolismo energé� co de cães, gatos, 
aves e roedores.

Apresentação: Frasco de 125 mL com seringa dosadora e 
acoplador.

METACELL PET
Suplemento vitamínico mineral para a suplementação de 
nutrientes em estados de convalescença, gestação e lactação. 
Recomendado também na performance de animais atletas.

Apresentação: Frasco de 50 mL com seringa dosadora e acoplador.

INDICAÇÃO 

INDICAÇÃO 
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LINHA CONCLUE - KIT DIAGNÓSTICO

CONCLUE CINOMOSE 
Detecta o agente causador (an� geno) da Cinomose Canina em 
amostra de swab de secreção ocular (conjun� va) ou descarga 
nasal de cães.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:

INDICAÇÃO 
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CONCLUE PARVOVIROSE E
CORONAVIROSE CANINA
Detecção do agente causador (an� geno) da Coronavirose (CCV) 
e Cinomose canina (CPV), em amostra de fezes de cães.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:
INDICAÇÃO 
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CONCLUE DIROFILARIOSE
Detecção do agente causador (an� geno) da Dirofi lariose canina, 
em amostra de sangue total, soro ou plasma de cães.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:
INDICAÇÃO 
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LINHA CONCLUE - KIT DIAGNÓSTICO

CONCLUE PANLEUCOPENIA
Detecção do agente causador (an� geno) da Panleucopenia 
Felina, em amostra de fezes de gatos.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:
INDICAÇÃO 
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CONCLUE FELV
Detecção do agente causador (an� geno) da Leucemia felina, 
em amostra de sangue total, soro ou plasma de gatos.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:

Adicione 1 gota (10 µL)
da amostra

Adicione 3 gotas da
solução de ensaio

Leitura

Aguarde
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INDICAÇÃO 

CONCLUE ERLIQUIOSE
Detecção de an� corpos contra o agente causador da Erliquiose 
(Ehrlichia canis), em amostra de sangue total, soro ou plasma 
de cães.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:

INDICAÇÃO 
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LINHA CONCLUE - KIT DIAGNÓSTICO

CONCLUE DERMATOFITOSE
Meio de cultura para detecção in vitro do crescimento de 
dermatófi tos causadores da Dermatofi tose em cães e gatos, a 
par� r de amostra de pelos ou de escamas da região cutânea 
afetada do animal.

A presença de fungos dermatófi tos na amostra testada irá modifi car 
a coloração do meio de laranja para vermelho.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:

Para a realização da coleta, o animal deve estar há pelo menos 30 
dias sem tratamento com an� fúngicos sistêmicos e há pelo menos 
10 dias sem tratamento com an� fúngicos tópicos.

1 - Higienizar a pele com uso de formulação neutra e sem ação 
an� sép� ca.

2 - Iden� fi car a melhor área para a coleta da amostra (áreas de pelo 
quebradiço ou áreas que apresentam fl uorescência com o teste da 
Lâmpada de Wood).

3 - Re� rar uma pequena quan� dade de pelos ou escamas, sempre 
das bordas das lesões, com o auxílio de uma pinça.

4 - Abrir a tampa do tubo e inocular cuidadosamente a amostra da 
área lesionada no meio de cultura.

5 - Colocar a tampa no tubo sem fechá-lo por completo (é necessário 
manter a aeração) e então, iden� fi car a amostra. Cer� fi car que exista 
entrada de ar no meio de cultura pois é necessária para o crescimento 
das leveduras e conclusão do diagnós� co no tempo esperado.

6 - Após inocular a amostra, mantenha-o ao abrigo da luz e à 
temperatura entre 15°C e 30°C.

7 - Verifi car e observar a cor do meio de cultura a cada 24 horas 
por até 14 dias.

CONCLUE GIARDÍASE
Detecção do agente causador (an� geno) da Giardíase canina e 
felina (Giardia lamblia), em amostra de fezes de cães e gatos.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:
INDICAÇÃO 
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SID = 1 vez ao dia.
BID = 2 vezes ao dia.
TID = 3 vezes ao dia.
Prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.
Consulte sempre a bula.

Antimicrobianos

Azicox-2 (Azitromicina/Meloxicam)

Celesporin (Cefalexina)

Enrotrat Tabs (Enrofloxacina)

Doxifin Tabs (Doxiciclina)

Trissulfin SID (Sulfadimetoxina/Ormetoprim)

50 mg

200 mg

150 mg
600 mg

25 mg
100 mg
200 mg

50 mg

100 mg

200 mg

400 mg

1600 mg

1 comp./5 kg BID  Ú 7 dias
1 comp./20 kg BID  Ú 7 dias

1 comp./5 kg SID Ú 3 a 5 dias
1 comp./20 kg SID Ú 3 a 5 dias
1 comp./40 kg SID Ú 3 a 5 dias

1° dia: 2 comp./5 kg SID
2° dia: 1 comp./5 kg SID Ú 3 a 5 dias

1° dia: 2 comp./20 kg SID
2° dia: 1 comp./20 kg SID Ú 3 a 5 dias

1 comp./5 kg SID Ú 7 dias
Erliquiose: mínimo 28 dias

1 comp./10 kg SID Ú 7 dias
Erliquiose: mínimo 28 dias

1 comp./20 kg SID Ú 7 dias
Erliquiose: mínimo 28 dias

1° dia: 2 comp./5 kg SID
2° dia: 1 comp./5 kg SID Ú 3 a 21 dias
Isosporose canina: 1 comp./2 kg
SID Ú 5 a 14 dias

1° dia: 2 comp./20 kg SID
2° dia: 1 comp./20 kg SID Ú 3 a 21 dias
Isosporose canina: 1 comp./8 kg
SID Ú 5 a 14 dias

Dermotrat (Gentamicina/Betametasona/Miconazol)

Regepil (Tartarato de Ketanserina/Asiaticosídeo)

Bris Shampoo Equilíbrio Pele Seca
(Fitoesfingosina, Aloe Vera, Vitaminas A e E nanoencapsuladas,  
Óleo de Girassol nanoencapsulado, polissacarídeos e tensoativos)

Bris Spray Equilíbrio Pele Seca
(Fitoesfingosina, Óleos de Coco, Argan e Abacate 
nanoencapsulados e complexo vegetal)

Bris Sérum Equilíbrio Pele Seca
(Fitoesfingosina, Ceramidas, Óleos de Girassol, Macadâmia, 
Oliva, Gergelim e Óleo de Calêndula Nanoencapsulada)

Bris Shampoo Equilíbrio Pele Oleosa
(Fitoesfingosina, Vitamina A nanoencapsulada, Óleos de Coco,  
Argan e Abacate nanoencapsulados, tecnologia mineral e tensoativos)

Bris Spray Equilíbrio Pele Oleosa
(Fitoesfingosina, Ceramidas e Vitamina A 
nanoencapsulada e tecnologia mineral)

Aerosol
Creme

7 - 10 dias/Afecções fúngicas Ú até 4 semanas
7 - 10 dias/Afecções fúngicas Ú até 4 semanas

Dermatológicos

Aplicar na área da ferida 3 vezes ao dia  
até completa cicatrização.

Aplicar quantidade desejada do produto nos pelo molhados 
do animal e massagear de forma a produzir espuma e cobrir 
toda a pele e pelagem. Aguardar por 5 a 10 minutos para 
proporcionar contato dos ingredientes com a pele e os 
pelos. Enxaguar abundantemente.

Pulverizar o produto sobre a pelagem seca, no sentido 
contrário ao crescimento do pelo, de forma a cobrir com 
uma névoa do produto todo o corpo do animal. Não 
necessita enxágue.

Não aplicar em feridas com sangramento ativo.

Uso tópico.

Uso tópico. Agite antes de usar.

Afaste os pelos do dorso do animal até a visualização da 
pele e deposite a quantidade de produto, de acordo com 
o porte do animal, pressionando a válvula de aplicação até 
seu limite final.
Uso tópico.

Aurigen (Gentamicina/Betametasona/Miconazol)

Auritop (Ciprofloxacina/Cetoconazol/Fluocinolona/Lidocaína)

Cães

Gatos

até 15 kg - 4 gotas BID Ú durante 7 a 9 dias
acima 15 kg - 8 gotas BID Ú durante 7 a 9 dias

até 15 kg - 4 gotas BID Ú durante 7 a 10 dias
acima 15 kg - 8 gotas BID Ú durante 7 a 10 dias
3 gotas BID Ú durante 7 a 10 dias

Otológicos

Linha Proteção
Herbalvet T.A. (Cloreto de Benzalcônio 15%)

Diluir 1 mL para 500 mL de água 
(10 mL para 5 litros de água)

Diluir 1 mL para 700 mL de água 
(10 mL para 7 litros de água)

Diluir 1 mL para 1 litro de água 
(10 mL para 10 litros de água)

Leevre (Deltametrina 4%/Propoxur 12%)

NEOPet (Fipronil 12,5%)

Coleira - 48 cm

Coleira - 63 cm

Cães

Gatos

Cães de pequeno a médio porte
Circunferência máxima: 38 cm

Cães de grande porte
Circunferência máxima: 53 cm 

Idade mínima: 3 meses. Sugere-se um intervalo de troca a cada 
6 meses no mínimo.

Para a desinfecção para mais de uma indicação prevista deve-se 
considerar a menor diluição dentre as indicações de interesse.

Recomenda-se dose de reforço após 15 dias.
Giardíase: 3 dias consecutivos.

até 10 kg - 0,67 mL Ú aplicar a cada 30 dias
10,1 a 20 kg - 1,34 mL Ú aplicar a cada 30 dias
20,1 a 40 kg - 2,68 mL Ú aplicar a cada 30 dias
acima de 40 kg - 4,02 mL Ú aplicar a cada 30 dias

até 8 kg - 0,32 mL Ú aplicar a cada 30 dias

Top Dog (Praziquantel/Pamoato de Pirantel/Febantel/Ivermectina)

2,5 kg
10 kg
30 kg

1 comp. p/ cada 2,5 kg
1 comp. p/ cada 10 kg
1 comp. p/ cada 30 kg

Limp & Hidrat (Extrato de aloe vera/extrato de tília/ 
saponinas vegetais/óleo essencial de lavanda)
Recomenda-se a limpeza 1 vez por semana.

Para inativação de 
cistos de Giardia spp.:

Para inativação do 
vírus da cinomose:

Para inativação de 
bactérias e fungos:

Anti-Inflamatórios e Analgésicos

Maxicam Plus (Meloxicam/Sulfato de Condroitina A)

Cães: 0,5 mg

2,0 mg

Gatos: 0,5 mg

1° dia: 2 comp./5 kg SID
2° dia: 1 comp./5 kg SID Ú 5 a 7 dias

1° dia: 2 comp./20 kg SID
2° dia: 1 comp./20 kg SID Ú 5 a 7 dias

1 comp./5 kg Ú até 4 dias
Até 28 dias: quadros crônicos.

0,05 a 0,1 mL

Nulli (Tramadol 40 mg/mL)

kg/ TID
Duração do tratamento a critério do M.V.

Medicamento controlado com retenção obrigatória 
da notificação de receita (SIPEAGRO).

Prediderm Comprimidos (Prednisolona)

5 mg
20 mg

1 comp./5 a 10 kg SID ou BID
1 comp./20 a 40 kg SID ou BID

Maxicam 0,2% Solução Injetável (Meloxicam)

1° dia: 1 mL/10 kg SID IV/SC/IM
2° dia: 0,5 mL/10 kg SID. Por até 
mais 5 dias ou a critério do M.V.

Dose única: 0,1 mL/ 1 kg/ SC

Maxicam Solução Oral (Meloxicam 0,1%)

Cães adultos

Gatos adultos

1° dia: 0,2ml/kg SID
2° dia: 0,1ml/kg SID – uso mínimo 4 dias

1° dia: 0,1ml/kg SID
2° dia: 0,05ml/kg SID – uso mínimo 4 dias

Cães e gatos filhotes: até 7 dias.

Até 35 dias

Até 21 dias

Maxicam (Meloxicam)

Cães: 0,5 mg

2,0 mg

Gatos: 0,5 mg

1° dia: 2 comp./5 kg SID
2° dia: 1 comp./5 kg SID Ú 5 a 7 dias

1° dia: 2 comp./20 kg SID
2° dia: 1 comp./20 kg SID Ú 5 a 7 dias

1 comp./5 kg Ú até 4 dias
Até 28 dias: quadros crônicos.

Cães

Gatos

Energy Pet (Suplemento vitamínico aminoácido/
vitaminas do complexo B, C, aminoácidos, glicose e cromo quelato)

Metacell Pet (Ácido fólico, vitaminas B2, B6,
B12, C, K3, cobalto, cobre, ferro, zinco, açúcar frutose e sorbitol)

Ativi 40 mg (Colágeno Tipo II não desnaturado (UC-II®)/
cobre/zinco/manganês e selênio)

Biocanis (Lactobacillus acidophillus/Bifidobacterium animalis
subs. lactis/Enterococcus faecium)

Condromax Pet (Sulfato de Condroitina/Glicosamina/
Cobre, zinco e manganês quelatos)

Cães e gatos
Aves e 

roedores

Cães e gatos
Aves e 

roedores

0,5 mL/kg BID Ú 15 a 30 dias

1 mL diluído em 100 mL de água BID Ú  
15 a 30 dias

1 mL/10 kg BID Ú 15 a 30 dias

2 mL diluídos em 1 litro de água Ú 15 a 30 dias

1 comp./ independente do peso corporal 
do animal SID Ú durante no mínimo 60 dias
Recomenda-se que a administração ocorra 1 hora antes 
da alimentação do animal.

Recém-nascidos - 2 g Ú a cada 6 ou 12 horas
Adultos - 4 g Ú a cada 6 ou 12 horas
Partos - 4 g Ú a cada 6 ou 12 horas

Até 10 kg - ½ tablete - SID Ú durante 30 dias
11 a 20 kg - 1 tablete - SID Ú durante 30 dias
21 a 30 kg - 2 tabletes - SID Ú durante 30 dias
Acima de 31 kg - 3 tabletes - SID Ú durante 
30 dias

Suplementos
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