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O MAIS RÁPIDO
DO MERCADO CONTRA
CARRAPATOS E PULGAS1

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:

• Lotilaner

• Administração mensal.

• O mais rápido do mercado1: começa a 
eliminar os carrapatos 4 horas após a 
administração, e as pulgas, 2 horas após
sua administração.

• Molécula segura, isoxazolina extrapurificada.

Credeli™ é um comprimido mastigável, pequeno e 
saboroso, que atua rapidamente no tratamento e na 
prevenção das infestações contra carrapatos e pulgas 
em cães filhotes2 e adultos, por um mês inteiro.

• Comprimido pequeno e de fácil 
administração.

• Palatabilidade comprovada em mais
de 70 raças, incluindo raças toy.

• Comprimidos sabor carne, contendo
fígado suíno e proteína de soja.

1. Credeli x Competidores PM-BR-19-0385.
2. Para cães com mais de 1,3 kg e 8 semanas de idade.
3. Contém cevada, trigo e soja.
4. EM-BR-21-01632

PulgasCarrapatos

é um comprimido mastigável, pequeno e 
saboroso, que atua rapidamente no tratamento e na 
prevenção das infestações contra carrapatos e pulgas 

 e adultos, por um mês inteiro.

*Somente cães.

ATÉ 8 MESES
DE PROTEÇÃO
CONTRA PULGAS
E CARRAPATOS*

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:

• Imidacloprida e Flumetrina

• Até 8 meses de proteção contínua
contra pulgas e carrapatos em cães,
e pulgas em gatos.

• Elimina pulgas, carrapatos* e previne
as reinfestações por esses parasitas.

• Age por contato, sem que os parasitas
precisem picar o animal.

Larvas de 
pulgas no 
ambiente

Pulgas Carrapatos*

• Polímero exclusivo que permite
uma liberação controlada dos
ativos em baixas doses.

• Segurança: ação tópica - 
distribuição na pele, pelos
e camada lipídica.

• Resistente à água, sem cheiro
e não solta pó.

Seresto® é uma coleira com tecnologia 
exclusiva de liberação lenta e controlada, 
que confere maior segurança e proteção
por até 8 meses contra pulgas e carrapatos*.
Seus ativos possuem ação sinérgica, 
garantindo eficácia, praticidade
e longa proteção.

BAIXO POTENCIAL ALERGÊNICO 3,4

PROTEÍNA

HIDROLISADA DE SOJA* Contém cevada, trigo, soja

PARASITICIDAS PARASITICIDAS
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O COMPRIMIDO ESPECIALISTA EM PULGAS

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:
• Spinosad

• Administração mensal.

• Comprimidos mastigáveis sabor 
carne, contendo proteína suína
e soja hidrolisada. 

• Rápido efeito e início de ação a partir
de 30 minutos.

• Oferece alívio imediato.

Pulgas

Comfortis™ é um comprimido mastigável sabor carne que elimina 
pulgas e atua na prevenção da infestação por um mês. Inicia 
sua ação em 30 minutos, matando rapidamente as pulgas, 
proporcionando alívio ao animal de estimação.

*Somente cães.

MULTIPROTEÇÃO POR 
DENTRO E POR FORA

MULTIPROTEÇÃO, POR DENTRO E POR FORA

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:
• Imidacloprida e Moxidectina

• Expulsa e mata as pulgas por contato, 
sem que elas precisem picar os animais 
para morrerem.

• Indicado como parte de um tratamento 
estratégico contra a dermatite alérgica 
à picada de pulga (DAPP).

• Auxilia no controle ambiental - mata 
larvas de pulga presentes no ambiente.

• Prevenção de verminoses, pois atua nos 
estágios larvais dos vermes redondos.

• Previne contra dirofilariose, o verme do 
coração (Dirofilaria immitis).

• Tratamento eficaz contra as sarnas 
otodécica, sarcóptica e demodécica* 
(Otodectes cynotis, Sarcoptes scabiei
e Demodex canis, respectivamente).

• Frequência de aplicação: a cada 4 semanas.

• Disponível também em embalagens 
econômicas - 12 semanas de proteção
com economia.

• Para evitar reinfestações, é fundamental 
realizar o tratamento ambiental, com 
produtos específicos, na frequência 
recomendada pelo fabricante.

Prevenção da 
dirofilariose

Sarcóptica

Larvas de 
pulgas no 
ambiente

Larvas de 
vermes (L4) 
e adultos 
imaturos

Pulgas

Demodécica*

Piolhos*

Otodécica

Vermes 
redondos

Advocate® é uma pipeta SpotOn® de uso mensal
e fácil aplicação, que oferece multiproteção contínua
contra pulgas, vermes, sarnas e a prevenção da 
infestação causada pelo verme cardíaco Dirofilaria 
immitis. Alívio rápido e eficácia garantida.

PARASITICIDAS PARASITICIDAS

O COMPRIMIDO ESPECIALISTA EM PULGAS

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:
• Spinosad

• Administração mensal.

• Comprimidos mastigáveis sabor 
carne, contendo proteína suína
e soja hidrolisada. 

• Rápido efeito e início de ação a partir
de 30 minutos.

• Oferece alívio imediato.

Pulgas

Comfortis™ é um comprimido mastigável sabor carne que elimina 
pulgas e atua na prevenção da infestação por um mês. Inicia 
sua ação em 30 minutos, matando rapidamente as pulgas, 
proporcionando alívio ao animal de estimação.

*Somente cães.

MULTIPROTEÇÃO POR 
DENTRO E POR FORA

MULTIPROTEÇÃO, POR DENTRO E POR FORA

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:
• Imidacloprida e Moxidectina

• Expulsa e mata as pulgas por contato, 
sem que elas precisem picar os animais 
para morrerem.

• Indicado como parte de um tratamento 
estratégico contra a dermatite alérgica 
à picada de pulga (DAPP).

• Auxilia no controle ambiental - mata 
larvas de pulga presentes no ambiente.

• Prevenção de verminoses, pois atua nos 
estágios larvais dos vermes redondos.

• Previne contra dirofilariose, o verme do 
coração (Dirofilaria immitis).

• Tratamento eficaz contra as sarnas 
otodécica, sarcóptica e demodécica* 
(Otodectes cynotis, Sarcoptes scabiei
e Demodex canis, respectivamente).

• Frequência de aplicação: a cada 4 semanas.

• Disponível também em embalagens 
econômicas - 12 semanas de proteção
com economia.

• Para evitar reinfestações, é fundamental 
realizar o tratamento ambiental, com 
produtos específicos, na frequência 
recomendada pelo fabricante.

Prevenção da 
dirofilariose

Sarcóptica

Larvas de 
pulgas no 
ambiente

Larvas de 
vermes (L4) 
e adultos 
imaturos

Pulgas

Demodécica*

Piolhos*

Otodécica

Vermes 
redondos

Advocate® é uma pipeta SpotOn® de uso mensal
e fácil aplicação, que oferece multiproteção contínua
contra pulgas, vermes, sarnas e a prevenção da 
infestação causada pelo verme cardíaco Dirofilaria 
immitis. Alívio rápido e eficácia garantida.

PARASITICIDAS PARASITICIDAS



O COMPRIMIDO ESPECIALISTA EM PULGAS

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:
• Spinosad

• Administração mensal.

• Comprimidos mastigáveis sabor 
carne, contendo proteína suína
e soja hidrolisada. 

• Rápido efeito e início de ação a partir
de 30 minutos.

• Oferece alívio imediato.

Pulgas

Comfortis™ é um comprimido mastigável sabor carne que elimina 
pulgas e atua na prevenção da infestação por um mês. Inicia 
sua ação em 30 minutos, matando rapidamente as pulgas, 
proporcionando alívio ao animal de estimação.

*Somente cães.

MULTIPROTEÇÃO POR 
DENTRO E POR FORA

MULTIPROTEÇÃO, POR DENTRO E POR FORA

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:
• Imidacloprida e Moxidectina

• Expulsa e mata as pulgas por contato, 
sem que elas precisem picar os animais 
para morrerem.

• Indicado como parte de um tratamento 
estratégico contra a dermatite alérgica 
à picada de pulga (DAPP).

• Auxilia no controle ambiental - mata 
larvas de pulga presentes no ambiente.

• Prevenção de verminoses, pois atua nos 
estágios larvais dos vermes redondos.

• Previne contra dirofilariose, o verme do 
coração (Dirofilaria immitis).

• Tratamento eficaz contra as sarnas 
otodécica, sarcóptica e demodécica* 
(Otodectes cynotis, Sarcoptes scabiei
e Demodex canis, respectivamente).

• Frequência de aplicação: a cada 4 semanas.

• Disponível também em embalagens 
econômicas - 12 semanas de proteção
com economia.

• Para evitar reinfestações, é fundamental 
realizar o tratamento ambiental, com 
produtos específicos, na frequência 
recomendada pelo fabricante.

Prevenção da 
dirofilariose

Sarcóptica

Larvas de 
pulgas no 
ambiente

Larvas de 
vermes (L4) 
e adultos 
imaturos

Pulgas

Demodécica*

Piolhos*

Otodécica

Vermes 
redondos

Advocate® é uma pipeta SpotOn® de uso mensal
e fácil aplicação, que oferece multiproteção contínua
contra pulgas, vermes, sarnas e a prevenção da 
infestação causada pelo verme cardíaco Dirofilaria 
immitis. Alívio rápido e eficácia garantida.

PARASITICIDAS PARASITICIDAS

O COMPRIMIDO ESPECIALISTA EM PULGAS

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:
• Spinosad

• Administração mensal.

• Comprimidos mastigáveis sabor 
carne, contendo proteína suína
e soja hidrolisada. 

• Rápido efeito e início de ação a partir
de 30 minutos.

• Oferece alívio imediato.

Pulgas

Comfortis™ é um comprimido mastigável sabor carne que elimina 
pulgas e atua na prevenção da infestação por um mês. Inicia 
sua ação em 30 minutos, matando rapidamente as pulgas, 
proporcionando alívio ao animal de estimação.

*Somente cães.

MULTIPROTEÇÃO POR 
DENTRO E POR FORA

MULTIPROTEÇÃO, POR DENTRO E POR FORA

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:
• Imidacloprida e Moxidectina

• Expulsa e mata as pulgas por contato, 
sem que elas precisem picar os animais 
para morrerem.

• Indicado como parte de um tratamento 
estratégico contra a dermatite alérgica 
à picada de pulga (DAPP).

• Auxilia no controle ambiental - mata 
larvas de pulga presentes no ambiente.

• Prevenção de verminoses, pois atua nos 
estágios larvais dos vermes redondos.

• Previne contra dirofilariose, o verme do 
coração (Dirofilaria immitis).

• Tratamento eficaz contra as sarnas 
otodécica, sarcóptica e demodécica* 
(Otodectes cynotis, Sarcoptes scabiei
e Demodex canis, respectivamente).

• Frequência de aplicação: a cada 4 semanas.

• Disponível também em embalagens 
econômicas - 12 semanas de proteção
com economia.

• Para evitar reinfestações, é fundamental 
realizar o tratamento ambiental, com 
produtos específicos, na frequência 
recomendada pelo fabricante.

Prevenção da 
dirofilariose

Sarcóptica

Larvas de 
pulgas no 
ambiente

Larvas de 
vermes (L4) 
e adultos 
imaturos

Pulgas

Demodécica*

Piolhos*

Otodécica

Vermes 
redondos

Advocate® é uma pipeta SpotOn® de uso mensal
e fácil aplicação, que oferece multiproteção contínua
contra pulgas, vermes, sarnas e a prevenção da 
infestação causada pelo verme cardíaco Dirofilaria 
immitis. Alívio rápido e eficácia garantida.

DENTRO E POR FORA

Expulsa e mata as pulgas por contato, 

é uma pipeta SpotOn® de uso mensal
e fácil aplicação, que oferece multiproteção contínua
contra pulgas, vermes, sarnas e a prevenção da 
infestação causada pelo verme cardíaco 

. Alívio rápido e eficácia garantida.

DENTRO E POR FORA

Expulsa e mata as pulgas por contato, • Tratamento eficaz contra as sarnas Tratamento eficaz contra as sarnas 

Larvas de 
pulgas no 
ambiente

Larvas de 
vermes (L4) 
e adultos 
imaturosimaturos

Vermes 
redondos

é uma pipeta SpotOn® de uso mensal
e fácil aplicação, que oferece multiproteção contínua
contra pulgas, vermes, sarnas e a prevenção da 
infestação causada pelo verme cardíaco Dirofilaria 

. Alívio rápido e eficácia garantida.

PARASITICIDAS PARASITICIDAS



Para evitar reinfestações, é fundamental realizar o tratamento ambiental,
com produtos específicos, na frequência recomendada pelo fabricante.

PRINCÍPIO ATIVO:

• Imidacloprida e Permetrina

*Solano-Gallego, L., Miró, G., Koutinas, A. et al. LeishVet guidelines for the practical management of canine leishmaniosis. Parasites Vectors 
4, 86 (2011). https://doi.org/10.1186/1756-3305-4-86.  **Redução do risco das doenças transmitidas por vetores, como babesiose, dirofilariose, 
erliquiose, hepatozoonose e leishmaniose.

BENEFÍCIOS:

• Expulsa e mata os ectoparasitas por
contato, diminuindo o incômodo das
picadas e a transmissão de doenças.

• Repele e mata os mosquitos transmissores
da leishmaniose e dirofilariose.

• É indicado como parte de um tratamento 
estratégico contra a dermatite alérgica
à picada de pulga (DAPP).

• Auxilia no controle ambiental - mata larvas 
de pulgas presentes no ambiente.

• Frequência de aplicação: a cada 4 semanas.

• Em áreas endêmicas de leishmaniose, 
reaplicar a cada 3 semanas.*

• Pode ser usado em cães a partir de 7 
semanas de idade e fêmeas em qualquer
fase de gestação ou lactação.

• Disponível também em embalagens 
econômicas - 12 semanas de proteção
com economia.

Piolhos

Mosquitos

Vetores 
transmissores 
de doenças**

Larvas de 
pulgas no 
ambiente

Pulgas Carrapatos

EXPULSA E MATA 
CARRAPATOS, PULGAS 
E MOSQUITOS

Imidacloprida e Permetrina

Expulsa e mata os ectoparasitas porExpulsa e mata os ectoparasitas por
contato, diminuindo o incômodo dascontato, diminuindo o incômodo das
picadas e a transmissão de doenças.picadas e a transmissão de doenças.

• Frequência de aplicação: a cada 4 semanas.

• Em áreas endêmicas de leishmaniose, 

Piolhos

Vetores 
transmissores 
de doenças**

Carrapatos

EXPULSA E MATA 
CARRAPATOS, PULGAS CARRAPATOS, PULGAS 
E MOSQUITOS
Advantage®Max3 é uma pipeta SpotOn® 
de uso mensal e fácil aplicação. Elimina 
carrapatos, pulgas e piolhos, além de repelir 
e matar mosquitos transmissores de doenças 
como a leishmaniose e a dirofilariose.

ALÍVIO RÁPIDO 
CONTRA
BICHEIRAS*
E PULGAS

PRINCÍPIO ATIVO:

• Nitenpiram

BENEFÍCIOS:

• Rápido efeito e início de ação
em 15 minutos.

• Em casos de miíase, promove a saída 
das larvas da lesão antes de matá-las, 
minimizando a necessidade de retirada 
manual delas.**

• Pode ser administrado em cães e gatos 
e fêmeas gestantes e lactantes.

• Altamente seguro e eficaz.

Larvas de 
Cochliomyia 
hominivorax

Pulgas

Capstar™ é um comprimido
com rápida e segura eliminação 
das pulgas adultas em cães e 
gatos, e tratamento de miíases 
(bicheiras) causadas por larvas de 
Cochliomyia hominivorax em cães.

*Somente cães.
**Machado ML da S et al Acta Scientiae Veterinariae 2002 59 (v1.0)

NOVAS EMBALAGENS
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• Expulsa e mata os ectoparasitas por
contato, diminuindo o incômodo das
picadas e a transmissão de doenças.

• Repele e mata os mosquitos transmissores
da leishmaniose e dirofilariose.

• É indicado como parte de um tratamento 
estratégico contra a dermatite alérgica
à picada de pulga (DAPP).

• Auxilia no controle ambiental - mata larvas 
de pulgas presentes no ambiente.

• Frequência de aplicação: a cada 4 semanas.

• Em áreas endêmicas de leishmaniose, 
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• Pode ser administrado em cães e gatos 
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(bicheiras) causadas por larvas de 
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PRINCÍPIO ATIVO:

• Drontal® Plus Cães sabor 
carne: Praziquantel, Pamoato 
de Pirantel e Febantel.

• Drontal® Puppy: Pamoato
de Pirantel e Febantel.

PROTEÇÃO EFICAZ
CONTRA VERMES
E GIÁRDIA

BENEFÍCIOS:

• Apresentação em suspensão e 
comprimidos palatáveis sabor carne.

• Tratamento eficaz contra a Giardia
spp. em cães (vide doses e duração do 
tratamento na bula dos produtos).

• Segurança para uso em filhotes de cães 
a partir de 15 dias de idade.

Vermes 
achatados

GiárdiaVermes 
redondos

Drontal® apresenta soluções em 
comprimidos ou suspensão indicadas
para o tratamento e controle das
verminoses intestinais e giardíase
em cães. Altamente eficaz contra 
parasitas cestoides, nematoides e giárdia.
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de Pirantel e Febantel.
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comprimidos palatáveis sabor carne.

Tratamento eficaz contra a Giardia

Vermes 
achatados

GiárdiaVermes 
redondos

PRINCÍPIO ATIVO:

• Drontal® Gatos comprimidos:
Praziquantel e Pamoato de Pirantel.

• Drontal® Gatos SpotOn®:
Praziquantel e Emodepsida.

PROTEÇÃO EFICAZ
CONTRA VERMES

Vermes 
achatados

LarvasVermes 
redondos

Drontal® apresenta soluções em 
comprimidos ou SpotOn® indicadas 
para o tratamento e controle das 
verminoses intestinais em gatos.

BENEFÍCIOS:
• Duas opções de administração: oral e pipeta.

• Drontal® Gatos comprimidos: em formato 
elíptico e revestidos que facilitam
a administração oral.

• Drontal® Gatos comprimidos: segurança
para uso em filhotes de gatos a partir
de 15 dias de idade e 1 kg de peso.

• Drontal® Gatos SpotOn®: vermicida de
dose única com amplo espectro para gatos.
A apresentação em pipeta garante uma 
aplicação fácil e sem estresse.

• Drontal® Gatos SpotOn®: segurança de uso
em filhotes de gatos a partir de 8 semanas
de idade com peso mínimo de 0,5 kg.

Sem
estresse
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APROXIMANDO 
ANIMAIS E PESSOAS

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:

• Milbemicina Oxima e Praziquantel

• Dose única mensal.

• Filhotes a partir de 15 dias de idade.

• Minicomprimido de fácil administração.

• Pode ser administrado em fêmeas
gestantes e lactantes.

• Segurança na administração em raças 
sensíveis como collies.

• Caixa contendo 50 comprimidos -
uso hospitalar, abrigos, ONGs e canis.

Milbemax™ C é indicado para a prevenção da 
dirofilariose, tratamento e controle de infecções 
intestinais por vermes redondos (estágios adultos) e 
vermes achatados (estágios imaturos e adultos) em cães.

Vermes 
achatados

Vermes 
redondos

Vermes do 
coração

APROXIMANDO 
ANIMAIS E PESSOAS

PRINCÍPIO ATIVO:

• Milbemicina Oxima e Praziquantel

BENEFÍCIOS:

• Dose única mensal.

• Filhotes a partir de 6 semanas de idade.

• Pode ser administrado em fêmeas
gestantes e lactantes.

• Comprimido palatável, de fácil 
administração, ganhador do prêmio 
Easy to Give Awards.

• Palatabilidade: comprimido revestido
sabor carne.

Milbemax™ G é indicado para tratamento e controle
de infecções intestinais por vermes redondos (estágios 
adultos) e vermes achatados (estágios imaturos e 
adultos) e prevenção da dirofilariose em gatos.

Vermes 
achatados

Vermes 
redondos
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ANTIPULGAS PARA 
AMBIENTES INTERNOS

PRINCÍPIO ATIVO:

• Ciflutrina e Piriproxifeno

Ovos Pupas Pulgas
adultas

Larvas de 
pulga

Fleegard® é um spray em aerossol 
que faz o controle das pulgas 
adultas e de suas formas resistentes 
(ovos, larvas e pupas) em ambientes 
internos onde vivem cães e gatos.

BENEFÍCIOS:

• Acaba com todas as fases de vida 
das pulgas no ambiente interno.

• Protege por até 6 meses e tem 
ótimo rendimento.

• Alcança lugares de difícil acesso.

• Reduz a reinfestação
nos animais.
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AÇÃO
POR ATÉ
6 MESES

Para evitar reinfestações, é fundamental realizar o tratamento ambiental, com produtos específicos para o ambiente, na frequência recomendada.

CAMINHO SEM VOLTA 
PARA CARRAPATOS
E PULGAS

PRINCÍPIO ATIVO:
• Flumetrina e propoxur

BENEFÍCIOS:

• Ideal para animais que vivem 
em ambientes externos e com 
infestações recorrentes por 
pulgas e carrapatos.

• Até 24 semanas de proteção.

• Pode ser usado em cães a 
partir de 3 meses de idade.

Pulgas Carrapatos

Kiltix® é a coleira que elimina 
carrapatos e pulgas e controla 
a reinfestação por até 6 meses.
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DIFERENTES
TRATAMENTOS
COM A MESMA
LINHA DE EFICÁCIA

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:

• Cloridrato de Benazepril 5 mg

• iECA mais vendido no mundo.

• Primeiro e único iECA indicado para DRC no Brasil.

• Único iECA ganhador do prêmio
Easy to Give Awards: comprimido
palatável e de fácil administração.

• Excreção 50% via rins e 50% via fígado, em
cães; e 15% via rins e 85% via fígado, em gatos.*

*King JN J Vet Intern Med 2006 1054 (v1.0)

Fortekor™ Flavour é indicado para 
tratamento da insuficiência cardíaca 
congestiva em cães e doença renal 
crônica em cães e gatos.

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:

• Pimobendan e Cloridrato 
de Benazepril

• Inibidor do sistema renina 
angiotensina aldosterona.*

• Reduz a vasoconstrição.*

• Reduz a retenção de fluidos.*

• Aumenta a força de contração
do músculo cardíaco.*

*Keene BW et al. Journal of Veterinary Internal Medicine 2019 1 (v1.0)

Fortekor™ DUO é indicado para 
tratamento da insuficiência cardíaca 
congestiva em cães, que une 
conveniência, adesão e satisfação.

• Promove dilatação dos vasos 
sanguíneos.*

• Melhora o trabalho do coração, 
reduzinho a sobrecarga cardíaca.*

• Melhora os sintomas e reduz a 
velocidade e progressão da doença.*

DIFERENTES
TRATAMENTOS
COM A MESMA
LINHA DE EFICÁCIA

TERAPÊUTICOS TERAPÊUTICOS
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PRESERVE
OS MOMENTOS
QUE IMPORTAM

PRINCÍPIO ATIVO:
• Grapiprant

BENEFÍCIOS:
• Inibe seletivamente o receptor EP4, responsável primário 
pela dor e inflamação associadas à osteoartrite.

• Perfil único de segurança na manutenção das funções 
gastrointestinal, renal e hepática.*

• Não inibidor das cicloxigenases.

• Não interfere nos mecanismos homeostáticos
mediados por outros receptores.

• Comprimido palatável sabor carne.

• Sem limite de tempo de uso e recomendado
desde os estágios iniciais da OA canina.

• Uma dose diária.

• Fácil de dosar.

Conheças as ferramentas
de estadiamento e

diagnóstico da OA canina 
licenciadas pela Elanco.

*Kirkby Shaw, et al. Vet. Med. Sci. 2016; 2: 3-9

Tratamento da dor e inflamação 
associadas à osteoartrite em cães.

NOVIDADE

Eleito o melhor
produto para animais
de companhia
no mundo em 2017.

PERSISTE APENAS 
ONDE É NECESSÁRIO, 
SEM COMPROMETER 
A SEGURANÇA

Solução injetável para cães e gatos

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:
• Robenacoxibe

• Apresenta rápido início de ação para
o tratamento da dor e inflamação em
cães e gatos.

• Único com seletividade pelo
tecido inflamado.*

• Atua por 24 horas, exatamente onde 
é necessário. Rápida passagem pela 
circulação sistêmica, promovendo baixa 
exposição dos órgãos ao princípio ativo, 
conferindo maior segurança.

*Pelligand L et al. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 2011 19 (v1.0)

Indicado para o controle e tratamento
da dor e inflamação associadas
às cirurgias ortopédicas e de tecidos
moles em cães e gatos.

• Quando administrado no período 
perioperatório, a inflamação é menor, 
o que resulta na melhor recuperação 
do paciente.*

• Início do tratamento pelo médico-
veterinário durante o atendimento.

TERAPÊUTICOS TERAPÊUTICOS
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BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:

• Robenacoxibe

Indicado para o tratamento e alívio
da dor e inflamação associadas
à osteoartrite e associadas às cirurgias
de tecidos moles em cães.

• 140 vezes mais seletivo Cox2.*

• Apresenta rápido início de ação para o 
tratamento da dor e inflamação em cães.**
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NOVIDADE

RESPOSTA RÁPIDA E 
SEGURA ÀS INFECÇÕES

• Molécula veterinária pioneira.

• Ação direta e excelente
penetração no foco de infecção.

• 5 apresentações: versatilidade
e praticidade para os
médicos-veterinários e tutores.

• Comprimidos palatáveis.

• Dose única diária.

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:

• Enrofloxacina

Antibiótico de amplo espectro, indicado 
para diferentes tipos de infecções 
em cães e gatos, como piodermites, 
pneumonias, diarreias, otites, infecções 
geniturinárias e pós-operatórios.

ELIMINA INFECÇÕES 
BACTERIANAS DE 
FORMA RÁPIDA E EFICAZ

• Excelente palatabilidade. Veraflox® suspensão 
possui exclusiva composição que mascara o 
componente amargo.*

• Exclusiva molécula veterinária.

• Rápida ação em infecções.

• Menor risco de recidiva.**

• Maior espectro de ação.**

• Segurança e conveniência.

*Pharmacokinetic properties of Veraflox®
Tablets and Verafl ox® Oral Suspension,
presented at the First International Veraflox®
Symposium (Berlin, 16–19 March 2006).
**Study No. 144248.

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:
• Pradofloxacina

CÃES:

• Piodermites.

• Infecções de feridas.

• Infecções do trato urinário.

• Infecções graves de gengiva
e tecidos periodontais.

GATOS:

• Infecções do
trato urinário.

• Infecções do trato
respiratório superior.

• Infecções de feridas
e abscessos (piodermites).
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NOVIDADE

• Só uma dose.

• Tratamento de primeira escolha.

• Combinação exclusiva de ativos.

• Conveniência e adesão em só uma dose.

• Confiança, eficácia comprovada
com apenas uma dose.

• Eficácia duradoura, melhora contínua
até o 28º dia.*

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:

• Florfenicol, Cloridrato de 
Terbinafina e Furoato de 
Mometasona 

Neptra® é uma solução otológica 
composta por antibiótico de 
amplo espectro, antifúngico e 
anti-inflamatório, indicada para 
o tratamento da otite externa 
canina. É o único tratamento de 
só uma dose administrado pelo 
médico-veterinário.**

• Aplicação feita pelo médico-veterinário elimina 
o risco da não adesão ao tratamento.

• Seguro para cães a partir de 3 meses de idade.

• Só uma dose em cada orelha trata cães de 
todos os portes.

• Tranquilidade para o médico-veterinário, 
tranquilidade para os tutores e qualidade
de vida para o cão.

*Blake J et al. Vet rec Open 2017 e000219 (v1.0)
**Conforme bulas de concorrentes avaliadas.

PRINCÍPIO ATIVO:

• Nistatina, Sulfato de Neomicina, 
Tiostreptona, Acetonida de 
Triancinolona e Veículo Plastigel

Panolog™ é indicado para otites externas 
agudas e crônicas, dermatopatias (secas, 
exsudativas, seborreicas ou eczematosas) 
e infecções das glândulas adanais.

BENEFÍCIOS:

• Anti-inflamatório, antipruriginoso, 
antibacteriano e antifúngico para 
o corpo todo de cães e gatos.
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NOVIDADE

• Só uma dose.

• Tratamento de primeira escolha.

• Combinação exclusiva de ativos.

• Conveniência e adesão em só uma dose.

• Confiança, eficácia comprovada
com apenas uma dose.

• Eficácia duradoura, melhora contínua
até o 28º dia.*

BENEFÍCIOS:
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Mometasona 
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anti-inflamatório, indicada para 
o tratamento da otite externa 
canina. É o único tratamento de 
só uma dose administrado pelo 
médico-veterinário.**

• Aplicação feita pelo médico-veterinário elimina 
o risco da não adesão ao tratamento.

• Seguro para cães a partir de 3 meses de idade.

• Só uma dose em cada orelha trata cães de 
todos os portes.

• Tranquilidade para o médico-veterinário, 
tranquilidade para os tutores e qualidade
de vida para o cão.

*Blake J et al. Vet rec Open 2017 e000219 (v1.0)
**Conforme bulas de concorrentes avaliadas.
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• Fragrância agradável.

• Remoção do excesso de cerúmen.

• Redução e controle da oleosidade.

• Com pH neutro (6,8), pode ser utilizado para 
manutenção da higiene e concomitantemente 
a medicamentos otológicos nos casos de 
tratamentos de otites.

BENEFÍCIOS:

COMPOSIÇÃO:

• EDTA dissódico 

• Trometamina 

• Cloroxilenol 

• Docusato de sódio 

• Ácido salicílico 

• Propilenoglicol 

• pH 6,8

Solução indicada para a higiene e limpeza 
dos condutos auditivos de cães e gatos. 
Promove a remoção do excesso de cerúmen 
e oleosidade que se acumulam na orelha, 
reduz mau cheiro sem causar irritação, 
suaviza e hidrata a pele.

A linha Vetriderm® é cuidadosamente 
formulada para cães e gatos com peles 
sensíveis e delicadas. Sua formulação 
hipoalergência contém ingredientes 
que limpam profundamente a pele 
sem causar agressão, além do spray, 
que promove hidratação. Vetriderm®

é um banho de saúde.

CUIDADO PARA UMA
PELE SAUDÁVEL.

BENEFÍCIOS:

• Hidrasense Shampoo: formulação suave, 
hipoalergênica e com pH balanceado que 
limpa suavemente a pele do animal e ajuda a 
acalmar e a hidratar as peles secas e sensíveis.

• Hidrasense Spray: hidratação e proteção 
da pele delicada de cães e gatos. Ajuda a 
controlar o ressecamento causado por banhos 
frequentes ou pelo uso de secador e outros 
agentes externos. Sua tecnologia inovadora 
mantém a película lipídica da pele do animal 
protegida por um período prolongado, 
garantindo uma pele muito
mais saudável.

COMPOSIÇÃO:

• Hidrasense Shampoo contém exclusivo 
complexo com aveia coloidal e Aloe vera.

• Nutrisense Shampoo contém complexo 
Ômega Plus e Cereal Milk Premium.

• Nutrisense Condicionador contém 
complexo Ômega Plus e Cereal Milk 
Premium, além de silicone e glicerina.

• Hidrasense Spray contém óleo
de lanolina e óleo de cártamo.

• Nutrisense Shampoo: formulação exclusiva 
que promove hidratação profunda, 
reestabelecendo o equilíbrio cutâneo e 
proporcionando alívio às peles irritadas, 
secas e sensíveis.

• Nutrisense Condicionador: formulação 
suave, hipoalergênica e com pH balanceado, 
desenvolvida especialmente para hidratar 
profundamente a pele, desembaraçar os 
pelos de cães e gatos com suavidade, 
conferindo mais brilho e maciez ao pelame.
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