
RS



POSOLOGIA

25 mg: 1 compr. para 5 kg 
75 mg: 1 compr. para 15 kg

100 mg: 1 compr. para 20 kg

INDICAÇÃO

Cães e gatos

INDICAÇÃO

Cães e gatos

APRESENTAÇÃO

Frasco com 30 mL

APRESENTAÇÃO

Frasco com 50 mL

ANESTÉSICOS

Anasedan Injetável
Sedativo à base de Cloridrato de Xilazina
Sedativo, analgésico e relaxante muscular para cães e gatos à base de xilazina a 2%. 
Indicado para procedimentos onde haja a necessidade de sedação do animal como pequenas suturas, 
exames radiológicos, coleta de sangue e sondagem uretral. Pode ser aplicado pela via intramuscular, 
subcutânea ou intravenosa.

Dopalen Injetável
Anestésico à base de Cloridrato de Ketamina
Anestésico geral para cães e gatos à base de ketamina a 10%. Indicado para intervenções cirúrgicas 
em geral, ou como pré-anestésico. Pode ser aplicado pela via intramuscular ou intravenosa.

Carprodyl Comprimido
Anti-inflamatório à base de Carprofeno
Anti-inflamatório não esteroidal à base de carprofeno para cães. Indicado no tratamento 
de processos inflamatórios e dolorosos em geral, traumatismos, pré e pós-operatórios. 

APRESENTAÇÃO

Blister com 
14 comprimidos

INDICAÇÃO

Cães 

ANTI-INFLAMATÓRIOS

acesse o Pet Journal



ANTI-INFLAMATÓRIOS

Marbopet Comprimidos
Antibiótico à base de Marbofloxacina 
Antibiótico palatável à base de marbofloxacina para cães. Indicado para 
o tratamento de infecções, causadas por bactérias Gram-positivas e 
Gram-negativas, tais como infecções do sistema tegumentar, urinário, 
gastrintestinal e respiratório.

Enropet
Antibiótico à base de Enrofloxacina
Antibiótico palatável de amplo espectro para cães e gatos 
à base de enrofloxacina. Indicado para o tratamento de
infecções que acometem cães e gatos, causadas por 
bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, espiroquetas 
e micoplasmas.

APRESENTAÇÃO

Blister com
10 comprimidos

POSOLOGIA

27,5 mg: 1 compr. para 10 kg
82,5 mg: 1 compr. para 30 kg

INDICAÇÃO

Cães 

APRESENTAÇÃO

Blister com
10 comprimidos

POSOLOGIA

50 mg: 1 compr. para 10 kg
150 mg: 1 compr. para 30 kg

INDICAÇÃO

Cães e gatos

ANTIBIÓTICOS

Ketofen Comprimido 
Anti-inflamatório à base de Cetoprofeno
Ketofen é um anti-inflamatório não esteroidal também com atividade analgésica e an-
tipirética, que atua inibindo a síntese das prostaglandinas. Indicado para tratamento das 
síndromes inflamatórias e/ou dolorosas em cães e gatos, em particular nas artroses, artrites, 
traumatismos, luxações, entorses, hérnias de disco e edemas.

POSOLOGIA

5 mg: 1 compr. para 5 kg
20 mg: 1 compr. para 20 kg

INDICAÇÃO

Cães e gatos

APRESENTAÇÃO

Blister com 
10 comprimidos

acesse o Pet Journal



INDICAÇÃO

Cães e gatos

APRESENTAÇÃO

Pipetas para uso conforme o 
peso, embalagens unitária e 

combo

Fiprolex Drop Spot
Ectoparasiticida para cães e gatos 
Ectoparasiticida de uso tópico para cães e gatos à base de fipronil. Indicado 
para o combate e controle de pulgas e carrapatos de forma segura e eficaz.

ECTOPARASITICIDAS

EMBALAGEM
PROMOCIONAL

3MESES DE
PROTEÇÃO

Vectra 3D
Controle e combate de pulgas, carrapatos, 
mosquitos e flebótomos nos cães 
Vectra 3D oferece proteção tópica super premium para cães contra 
pulgas (adultas e formas imaturas) por 2 meses e contra carrapatos 
(vetores da erliquiose/ babesiose/ anaplasmose/ hepatozoonose), 
mosquitos (vetores da dirofilariose) e flebótomos (vetores da leishma-
niose) por 1 mês.  Produto de rápida distribuição e efeito anti-alimentação, 
minimiza a fixação e risco de transmissão de doenças transmitidas por veto-
res, possui ação repelente e inseticida, e a pipeta smart tem como método 
de aplicação line-on que facilita a distribuição de Vectra 3D pela superfície 
da pele.

Vectra Gatos
Pulicida de rápida e longa ação para gatos 
Vectra Gatos oferece rápida proteção tópica contra pulga adultas e formas imaturas.
Possui efeito knock-down letal contra as pulgas a partir de 15 minutos e duração por 7 semanas. 

INDICAÇÃO

Cães

INDICAÇÃO

Gatos

APRESENTAÇÃO

Pipeta smart de acordo
com o peso do cão,

embalagens unitária
e combo

APRESENTAÇÃO

Pipeta para gatos 
de até 10 kg

embalagens unitária
e combo

EMBALAGEM
PROMOCIONAL

+ PROTEÇÃO
COM

ECONOMIA

EMBALAGEM
PROMOCIONAL

+ PROTEÇÃO
COM

ECONOMIA

acesse o
Vectrapet



Adaptil
Análogo sintético do odor materno
Produto exclusivo à base de uma formulação sintética do odor materno canino 
que promove sensação de bem-estar e conforto aos cães. Seu uso contínuo auxilia 
no conforto e bem-estar dos cães em situações adversas do dia a dia como por 
exemplo: adoção/ ambientação do filhote em casa, sociabilização de filhotes, medo 
de fogos de artifício, viagens e transporte, estadia em hotéis e mudança de ambiente.

INDICAÇÃO

Cães

APRESENTAÇÃO

Aparelho difusor c/ refil de 48 mL
Refil com 48 mL

Spray com 60 mL

OTOLÓGICOS

Otodem Auriclean
Ceruminolítico para cães e gatos
Solução otológica, com aroma de pêssego, composta por aloe vera e calêndula, indicado
para a limpeza e hidratação do pavilhão auricular e orelha externa de cães e gatos.

Otodem Plus
Solução otológica completa para cães e gatos
Produto para uso otológico e dermatológico para cães e gatos à base de tiabendazol, sulfato 
de neomicina, dexametasona e cloridrato de lidocaína. Possui ação antibacteriana, antimicótica, 
anti-inflamatória e antiparasitária, além de promover analgesia local.

acesse o Pet Journal

INDICAÇÃO

Cães e gatos

APRESENTAÇÃO

Frasco com 100 mL,
antivazamento e haste flexível

APRESENTAÇÃO

Frasco com 20 mL com
conta-gotas graduado

INDICAÇÃO

Cães e gatos

COMPORTAMENTAIS

www.adaptil.com/br



Pet Away Aerossol
Educador para cães e gatos
Potente educador para cães e gatos devido ao seu poder repelente. 
Indicado para o condicionamento e educação dos animais, afastando-
-os de locais onde sua permanência seja indesejada.

APRESENTAÇÃO

Frasco aerossol
com 400 mL

INDICAÇÃO

Ambiente interno
ou externo

Feliway Friends
Análogo sintético do odor materno felino
Produto exclusivo à base de uma formulação sintética do odor materno felino que quando 
presente no ambiente, auxilia na convivência harmônica, por diminuir a frequência e intensidade 
dos conflitos entre os gatos que vivem juntos. Indicado para ambientes com 2 ou mais gatos que 
brigam ou que apresentam sinais de conflito.

INDICAÇÃO

Gatos

APRESENTAÇÃO

Aparelho difusor c/ refil de 48 mL
Refil com 48 mL

COMPORTAMENTAIS

Cardalis
Combinação para auxiliar no tratamento da 
insuficiência cardíaca congestiva em cães
Cardalis® é a associação de dois princípios ativos, espironolactona e benazepril, 
indicado para o tratamento de cães com insuficiência cardíaca congestiva.
Pode ser prescrito já no início da ocorrência de sinais clínicos da doença.
A administração é uma vez ao dia com a refeição. Comprimido sulcado, palatável 
e mastigável.

INDICAÇÃO

Cães

APRESENTAÇÃO

Frascos com 30 comprimidos
nas apresentações:

2,5 mg/20 mg ou 5 mg/ 40 mg 
benazepril/ espironolactona

CARDIOLÓGICOS

Feliway Classic
Análogo sintético do odor facial felino (F3)
Produto exclusivo à base de uma formulação sintética do odor facial felino, promove sensação 
de segurança e tranquilidade aos gatos. Seu uso contínuo auxilia no conforto e bem-estar dos 
gatos em situações adversas do dia a dia como: mudança de ambiente, introdução de um novo 
morador, transporte e distúrbios comportamentais, como marcações urinárias e arranhaduras. 

INDICAÇÃO

Gatos

APRESENTAÇÃO

Aparelho difusor c/ refil de 48 mL
Refil com 48 mL

Spray com 60 mL

www.feliway.com/br

acesse o Pet Journal



Canex Premium
Endoparasiticida completo para cães
Vermífugo palatável de amplo espectro para cães à base de 
pamoato de pirantel, praziquantel, febantel e ivermectina. 
Indicado no tratamento das infestações causadas por 
cestódeos e nematódeos, na prevenção da dirofilariose,
quando utilizado mensalmente, e no combate da giardíase.

APRESENTAÇÃO

Blister com 4 compr. 450 e 900 mg
Blister com 2 compr. 3,6 g

POSOLOGIA

450 mg: 1 compr. para 5 kg
900 mg: 1 compr. para 10 kg

3,6 g: 1 compr. para 40 kg

INDICAÇÃO

Cães

ENDOPARASITICIDAS

POSOLOGIA

1 compr. para 10 kg

INDICAÇÃO

Cães

APRESENTAÇÃO

Blister com 4 comprimidos

Canex Composto
Endoparasiticida para cães
Vermífugo oral para cães à base de pamoato de pirantel e praziquantel.
Indicado no tratamento das infestações causadas pelos principais
cestódeos e nematódeos.

Canex Original
Endoparasiticida para cães e gatos
Vermífugo oral para cães e gatos à base de pamoato de pirantel.
Indicado no tratamento das infestações causadas pelos nematódeos.

APRESENTAÇÃO

Blisters com 4 comprimidos

POSOLOGIA

Cães - 1 compr. para 10 kg
Gatos - 1 compr. para 2,5 kg

INDICAÇÃO

Cães e gatos

acesse
o Pet Journal:

acesse o
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GIARDICIDA

                             GIAR DICIDA

Canex Plus 3
Endoparasiticida contra as principais verminoses 
caninas 
Vermífugo palatável de amplo espectro para cães à base de pamoato de
pirantel, praziquantel e febantel. Indicado no tratamento das infestações
causadas por cestódeos e nematódeos.

APRESENTAÇÃO

Blister com 4 comprimidos

POSOLOGIA

1 compr. para cada 10 kg

INDICAÇÃO

Cães



ENDOPARASITICIDAS

Petzi Plus
Endoparasiticida contra as 
principais verminoses caninas
Vermífugo oral de amplo espectro para cães à base de 
pamoato de pirantel, praziquantel e oxantel. Indicado no 
tratamento das principais infestações causadas por cestódeos 
e nematódeos, inclusive Trichuris vulpis. Ideal para programas 
integrados com rodízio de princípios ativos.

APRESENTAÇÃO

Blister com 4 compr. 350 e 700 mg
Blister com 2 compr. 2,8 g

POSOLOGIA

350 mg: 1 compr. para 5 kg
700 mg: 1 compr. para 10 kg

2,8 g: 1 compr. para 40 kg

INDICAÇÃO

Cães

Petzi Gatos Comprimidos
Endoparasiticida completo para gatos
Vermífugo palatável e sulcado de amplo espectro para gatos à base de pamoato 
de pirantel e praziquantel. Indicado no tratamento das infestações causadas 
pelos principais cestódeos e nematódeos que acometem os felinos, inclusive 
Dipylidium caninum.

INDICAÇÃO

Gatos

APRESENTAÇÃO

Blister com 4 comprimidos

POSOLOGIA

1 compr. 
para 4 kg

Petzi Filhotes
Solução endoparasiticida para cães filhotes e 
adultos de pequeno porte
Vermífugo oral de amplo espectro com dosador para cães à base de pamoato de 
pirantel, praziquantel e oxantel. Ideal para filhotes. Indicado no tratamento das principais 
infestações causadas por cestódeos e nematódeos, inclusive Trichuris vulpis.

APRESENTAÇÃO

Frasco com 20 mL 
e seringa dosadora

INDICAÇÃO

Cães 

POSOLOGIA

1 mL/kg

BAUNILHA
SABOR



Leish-Tec 
Vacina anti-leishmaniose visceral canina
Vacina com tecnologia de DNA recombinante contra Leishmaniose Visceral Canina, 
sendo a única vacina contra a enfermidade aprovada pelo MAPA e pelo Ministério da 
Saúde (IN-31). A proteína recombinante é a A2, classificada como um dos melhores 
antígenos capazes de induzir resposta imune celular, isto porque ela é específica e 
protetora contra a Leishmania. A resposta imune com a tecnologia da proteína A2 
não apresenta reatividade em testes sorológicos convencionais, ou seja, não torna o 
animal reagente após a vacinação. Além disso, a vacina não promove manifestações 
clínicas da doença. Deve ser usado método repelente continuamente nos animais 
vacinados.

INDICAÇÃO

Cães

APRESENTAÇÃO

Caixa com 10 doses de 1 mL cada

POSOLOGIA

Aplicar 3 doses de 1 mL por via subcutânea, com intervalos de 21 dias, 
em cães a partir de 4 (quatro) meses de idade. Revacinar anualmente 

em dose única usando como base a data da primeira dose.
A vacina deverá ser usada somente em cães assintomáticos com

resultados sorológicos negativos para leishmaniose visceral

BIOLÓGICOS

POSOLOGIA

Primovacinação: administrar 3 doses, por via subcutânea, com intervalos de 21 dias entre elas, a partir da 
7ª semana de idade. O esquema de vacinação pode ser ampliado em número de doses de acordo com a 

necessidade em locais com surtos endêmicos de alguma das doenças ou a critério do Médico-Veterinário. 
Animais com mais de 6 meses de idade, administrar pelo menos 2 doses, por via subcutânea, com intervalo de 

21 dias entre elas. Revacinação anual em dose única 

Inomune 
Vacina múltipla (V10) para cães
Vacina polivalente que contém 9 antígenos e protege contra 10 doenças em cães.
Fração liofilizada (pó) com vírus vivos-modificados da cinomose, adenovírus tipo 2 
(proteção contra hepatite infecciosa canina e doenças respiratórias causadas por esses 
vírus), parainfluenza e parvovirose, cultivados em linhagem celular; Fração líquida contendo 
o vírus inativado da coronavirose canina e 4 cepas de bactérias do gênero Leptospira 
inativadas (L. canicola, L. icterohaemorragiae, L. grippotyphosa e L. pomona), conservantes e 
indicador de pH (Indicador safety, que muda de coloração caso aconteça contaminação).
Cepas importadas produzidas pela ATCC (American Type Culture Collection), localizada no 
estado da Virgínia, EUA.

INDICAÇÃO

Cães

APRESENTAÇÃO

Caixa com 10 doses individuais, composta 
por 1 frasco com a parte liofilizada e 

1 frasco com o diluente

acesse o
website

Leish-Tec



POSOLOGIA

BIOLÓGICOS

Rabmune 
Vacina antirrábica sem adjuvante para cães e gatos 
Vacina inativada e liofilizada, sem adjuvante, para proteção de cães e gatos contra o vírus 
da raiva. Cepa importada produzida pelo INPPAZ  (Instituto Panamericano de Proteción de 
Alimentos y Zoonosis),  localizado na Argentina.

APRESENTAÇÃO

Caixa com 20 doses individuais e 
respectivos diluentes 

INDICAÇÃO

Cães e gatos

POSOLOGIA

Administrar 1 dose, por via subcutânea, em animais a partir de 4 meses de idade. 
A revacinação é anual em dose única

Prozym Sticks 
Cuidado para a saúde bucal do cão
Sua textura e formato estimulam a mastigação, permitindo a eficiente limpeza pela 
remoção mecânica de bactérias e sujidades dos dentes, evitando a formação da placa 
dentária. Além disso, Prozym Sticks contém RF2, uma molécula exclusiva e patenteada, 
proveniente de um extrato vegetal a base de ruibarbo (Rheum palmatum); que ajuda 
a prevenir o acúmulo de bactérias na boca, melhorando o hálito dos cães e evitando a 
formação de biofilme bacteriano e do cálculo dentário. 

APRESENTAÇÃO 

Sachês com 12 sticks
(Prozym S e Prozym M)

APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 10 frascos com 10 mL

INDICAÇÃO

Cães - 1 stick/dia

INDICAÇÃO

Cães

SAÚDE BUCAL

IMUNOESTIMULANTES 

PATENTEADA
TECNOLOGIA

Infervac 
Especialidade imunológica para cães
Imunoestimulante composto por células inativadas de Propionibacterium acnes, 
lipopolissacarídeo (LPS) procedente de células de E. coli, timerosal (conservante) e 
veículo (dispersão dos ativos).  Indicado para estimular a imunidade em cães, como 
adjuvante no tratamento de todos os processos que causem diminuição das defesas 
imunológicas do animal.

Administrar 1 mL em cães com peso corporal igual ou inferior a 10 kg e 2 mL em cães com peso superior a 10 kg, via intramuscular ou 
intravenosa lenta. Repetir 48 horas depois ou a critério do Médico-Veterinário. Indicado como adjuvante no tratamento de parvovirose ou 

demodicose em cães

acesse o Pet Journal
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TABELAS INFORMATIVAS

VERMÍFUGOS
Produto

Função

Dosagem

Administração

Para prevenção do verme do coração: 
Uma dose/mês. Contra giardíase: 
administrar por 3 dias consecutivos, 
pausar por 15 dias e repetir por mais 
3 dias consecutivos.

1 comprimido - 10 kg

Filhotes: realizar três vermifugações, na 3ª, 6ª e 9ª semana de vida (21, 42 
e 63 dias). Cadelas: vermifugar na cobertura, uma semana antes do parto 
e três semanas após o parto, juntamente com a primeira vermifugação dos 
filhotes. Cães adultos: Administrar 1 dose e repetir após 15 dias.

O princípio ativo Pamoato de Pirantel 
é eficiente no controle de ascaridíase e 
ancilostomíase de cães. O praziquantel 
possui alto poder tenicida.

O princípio ativo Pamoato de 
Pirantel é eficiente no controle de 
nematódeos em cães e gatos.

450 mg: 1 comprimido - 5 kg
900 mg: 1 comprimido - 10 kg
3,6 g: 1 comprimido - 40 kg

Filhotes: realizar três vermifugações, 
na 3ª, 6ª e 9ª semana de vida (21, 
42 e 63 dias). Cadelas: vermifugar 
na cobertura, uma semana antes 
do parto e três semanas após o 
parto, juntamente com a primeira 
vermifugação dos filhotes. Cães 
adultos: Verminoses: Administrar 1 
dose e repetir após 15 dias. Giardíase: 
Administrar por 3 dias consecutivos e 
repetir por mais 3 dias seguidos após 
15 dias. Prevenção da dirofilariose: 
uma dose por mês.

1 comprimido - 10 kg Cães: 1 comprimido - 10 kg
Gatos: 1 comprimido - 2,5 kg

Filhotes: realizar três vermifugações, 
na 3ª, 6ª e 9ª semana de vida (21, 
42 e 63 dias). Cadelas e gatas 
prenhes: vermifugar na cobertura, 
uma semana antes do parto e três 
semanas após o parto, juntamente 
com a primeira vermifugação dos 
filhotes. Cães e Gatos adultos: 
Administrar 1 dose e repetir após 
15 dias.

Descrição

Canex Premium é um vermífugo 
palatável de amplo espectro para cães, 
com 4 (quatro) princípios ativos. Indicado 
no combate de verminoses, larvas de 
Dirofilaria immitis (verme do coração) e 
giardíase. Combate:

Canex Composto é um vermífugo de 
amplo espectro para o combate dos 
principais nematódeos e cestódeos que 
infestam os cães. Dentre os agentes 
etiológicos sensíveis, destacam-se:

Canex Original é indicado para o combate 
dos principais vermes que acometem os 
cães e gatos. Dentre os agentes etiológicos 
sensíveis, destacam-se:

Canex Plus 3 é um vermífugo palatável 
de amplo espectro para cães, com 3 (três) 
princípios ativos. Indicado no combate de 
verminoses. 
Combate: 

Princípio
Ativo

Pamoato de Pirantel
Praziquantel
Febantel
Ivermectina

Pamoato de Pirantel
Praziquantel

Pamoato de PirantelPamoato de Pirantel
Praziquantel
Febantel

Canex Premium Canex Composto Canex OriginalCanex Plus 3

Cestódeos

Giardia sp

Nematódeos

Dirofilaria immitis

(Verme do coração -

Estágios larvais)



Produto

Função

Dosagem

Administração

O princípio ativo Pamoato de Oxantel 
apresenta excelente eficácia contra 
tricurídeos. Esta molécula pertence ao 
grupo tetraidropirimidinas.

O princípio ativo Pamoato de Oxantel 
apresenta excelente eficácia contra 
tricurídeos. Esta molécula pertence ao 
grupo tetraidropirimidinas.

Filhotes: realizar três vermifugações, 
na 3ª, 6ª e 9ª semana de vida (21, 
42 e 63 dias). Cadelas: vermifugar 
na cobertura, uma semana antes 
do parto e três semanas após o 
parto, juntamente com a primeira 
vermifugação dos filhotes. Cães 
adultos de pequeno porte ou que não 
aceitam comprimidos: Administrar 1 
dose e repetir após 15 dias.

Filhotes: realizar três vermifugações, na 3ª, 6ª e 9ª semana de vida (21, 42 
e 63 dias). Gatas prenhes: vermifugar na cobertura, uma semana antes do 
parto e três semanas após o parto, juntamente com a primeira vermifugação 
dos filhotes. Gatos adultos: Administrar 1 dose e repetir após 15 dias.

1 mL/ kg

O princípio ativo Pamoato de Pirantel é eficiente no controle de cestódeos e 
nematódeos em gatos. O praziquantel possui alto poder tenicida.

350 mg: 1 comprimido - 5 kg
700 mg: 1 comprimido - 10 kg
2,8 g: 1 comprimido - 40 kg

Cadelas: vermifugar na cobertura, 
uma semana antes do parto e três 
semanas após o parto, juntamente 
com a primeira vermifugação dos 
filhotes. Cães adultos: Administrar 1 
dose e repetir após 15 dias.

1 comprimido - 4 kg

Descrição

Petzi Plus é um vermífugo de amplo 
espectro para combate dos principais 
nematódeos (inclusive Trichuris vulpis) e 
cestódeos que infestam os cães. Possui 
eficácia comprovada contra os seguintes 
agentes etiológicos:

Petzi Gatos Comprimidos é especialmente indicado no tratamento e controle das 
principais verminoses que acometem os gatos. Possui comprovada eficácia contra os 
seguintes agentes etiológicos:

Petzi Filhotes é um vermífugo de amplo 
espectro para combate dos principais 
nematódeos (inclusive Trichuris vulpis) e 
cestódeos que infestam os cães. Possui 
eficácia comprovada contra os seguintes 
agentes etiológicos:

Princípio
Ativo

Pamoato de Pirantel
Praziquantel
Pamoato de Oxantel

Pamoato de Pirantel
Praziquantel
Pamoato de Oxantel

Pamoato de Pirantel 
Praziqunatel

Petzi Plus Petzi Gatos ComprimidosPetzi Filhotes

Cestódeos

Giardia sp

Nematódeos

Dirofilária immitis

(Verme do coração -

Estágios larvais)



TABELAS INFORMATIVAS

Nome
Enropet 50 mg
Enrofloxacina

Cães e gatos 1 comprimido para cada 10 kg

1 comprimido para cada 30 kg

1 comprimido para cada 10 kg

1 comprimido para cada 30 kg

Enropet 150 mg
Enrofloxacina

Cães

Marbopet 27,5 mg
Marbofloxacina

Marbopet 82,5 mg
Marbofloxacina

Cães

Cães

Indicação Administração

ANTIBIÓTICOS

Nome
Carprodyl 25 mg
Carprofeno

Cães 1 comprimido para cada 5 kg

1 comprimido para cada 15 kg

1 comprimido para cada 20 kg

1 comprimido para cada 5 kg

1 comprimido para cada 20 kg

Carprodyl 75 mg
Carprofeno

Cães

Carprodyl 100 mg
Carprofeno

Ketofen 5 mg
Cetoprofeno

Ketofen 20 mg
Cetoprofeno

Cães

Cães e gatos

Cães e gatos

Indicação Administração

ANTI-INFLAMATÓRIOS

Nome
Anasedan
Xilazina 2%

Cães e gatos 1,5 mL/10 kg - SC, IM ou IV

Dopalen
Ketamina 10%

Cães e gatos

Indicação Administração

ANESTÉSICOS

Gatos - 0,06mL/kg a 0,1mL/kg - IM ou IV
Cães - 0,06mL/kg - IM ou IV

Nome

Fiprolex Drop Spot
Fipronil 10%

Cães e gatos Pulicida e carrapaticida. Aplicar todo o conteúdo da pipeta no dorso do animal de acordo com seu peso. Proteção 
por até 28 dias contra pulgas e 21 dias contra carrapatos.

Proteção contra pulgas (adultas e formas imaturas) por 7 semanas. Aplicar o conteúdo em 2 - 3 pontos da região 
da nuca. Para gatos a partir de 5 meses de idade.Vectra Gatos Gatos

Indicação Administração

ECTOPARASITICIDAS

Proteção contra pulgas, carrapatos, mosquitos e flebótomos. Aplicar todo o conteúdo da pipeta smart em linha - 
da base da cauda até o pescoço, diretamente na pele e de acordo com o peso do cão. Proteção contra pulgas por 2 
meses e contra carrapatos, mosquitos e flebótomos por 1 mês. Para cães a partir de 7 semanas ou 1,5 kg.

Vectra 3D Cães

*Qualquer alteração de dose, modo de usar e frequência fica à critério do Médico-Veterinário

Cardalis 2,5mg/20mg
Espironolactona, Benazepril

Cães 1 comprimido para cada 10kg 

1 comprimido para cada 20kgCardalis 5mg/40mg
Espironolactona, Benazepril

Cães

Nome Indicação Administração

CARDIOLÓGICOS



TABELAS INFORMATIVAS

Qualquer alteração de dose, modo de usar e frequência fica à critério do Médico-Veterinário

Nome

Otodem Plus

Otodem Auriclean

Cães e gatos

Cães e gatos

Administrar de 5 a 15 gotas, 2 a 3 vezes ao dia na orelha e/ou na pele. A duração e dosagem dependerão 
da gravidade do quadro clínico e ficarão a critério do Médico-Veterinário

Administrar de 3 a 5 gotas na orelha externa e massagear a base dela. Para limpeza do pavilhão auricular, utilize 
algodão embebido com o produto. Pode ser aplicado 1 a 2x/semana e também após o banho

Indicação Administração

OTOLÓGICOS

Nome

Leish-Tec Cães a partir de 4 meses Inicial: 3 doses com intervalo de 21 dias | reforço anual a partir da primeira dose

Inicial: 3 doses com intervalo de 21 dias | reforço anual

Inicial: dose única | reforço anual

Inomune Cães a partir de 7 semanas

Rabmune Cães e gatos a partir de 4 meses

Indicação Administração

BIOLÓGICOS

Nome

Infervac Cães
Administrar 1 mL em cães com peso corporal igual ou inferior a 10 kg e 2 mL em cães com peso superior a 10 kg, 
via intramuscular ou intravenosa lenta. Repetir 48 horas depois ou a critério do Médico-Veterinário. Indicado como 
adjuvante no tratamento de parvovirose ou demodicidose em cães

Indicação Administração

IMUNOESTIMULANTES

Nome
Prozym S Cães 1 stick para cães até 10 kg

1 stick para cães de 10 a 25 kg
Acima de 25 kg - 2 sticksProzym M Cães 

Indicação Administração

SAÚDE BUCAL

Qualquer alteração de dose, modo de usar e frequência fica à critério do Médico-Veterinário

Nome

Feliway Classic Difusor
Análogo sintético do odor facial felino (F3)

Feliway Friends Difusor
Análogo sintético do odor materno felino

Gatos

Gatos

Manter o difusor ligado 24h/dia no cômodo que o animal mais frequenta por, no mínimo, 30 dias

Manter o difusor ligado 24h/dia no cômodo onde os gatos mais frequentam por, no mínimo, 30 dias

Borrifar o produto nos locais onde há arranhaduras ou marcação urinária 1 a 2x/dia por, no mínimo, 30 dias. 
Na caixa de transporte, borrifar o produto 15 minutos antes de transportes e viagens, e repetir a aplicação a cada 
4 horas

Feliway Classic Spray
Análogo sintético do odor facial felino (F3)

Gatos

Indicação Administração

COMPORTAMENTAIS

Manter o difusor ligado 24h/dia no cômodo que o animal mais frequenta por, no mínimo, 30 dias

Borrifar na caixa de transporte 15 minutos antes de transportes e viagens, e repetir a aplicação a cada 4 horas

Adaptil Difusor
Análogo sintético do odor materno canino

Adaptil Spray
Análogo sintético do odor materno canino

Cães

Cães

Borrifar o produto nos locais onde a permanência do animal seja indesejada 1 a 2x/dia por, no mínimo, 30 diasPet Away
Metil-nonil-cetona, Glicerina bicestilada

Ambientes internos e externos
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