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LINHA DE MEDICAMENTOS

ARTRIN
Artrin é um medicamento indicado para o tratamento de artrose, 
artrite, osteocondroartrose, espondilose, espondiloartrose 

Apresentação: 

Modo de usar:

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

15/60 kg = 1Cp5 kg = 1/4 5/15 kg = 1/2

TIPER C

os parasitas e insetos antes que eles piquem o animal, dessa 

Modo de usar:

Apresentação:

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

Até 15 kg = 1,2 mL 15 a 45 kg = 4 mL 
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LINHA DE MEDICAMENTOS

ENROXINA 150

Escherichia Coli, 
Salmonella spp, Proteus spp, Klebsiella spp, Pseudomona spp, 
Bordetella spp, Brucella canis, Estafilococo spp; Estreptococo 
spp, Corenebacterium spp e Mecoplasmas.

Apresentação: 

Modo de usar: 

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

5 kg = 1/3 10/15 kg = 2/3 15/30 kg = 1Cp

TALCO ANTIPULGAS E 
CARRAPATICIDA CG

Modo de usar:

Apresentação:

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 
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LINHA DE MEDICAMENTOS

NEUROALIVIO

Modo de usar:

Apresentação:

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 
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LINHA DE MEDICAMENTOS

AMOXIGUARD
Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus, 

Modo de usar: 

Apresentação:

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

50 kg = 1Cp12,5 kg = 1/4 25 kg = 1/2

VETCOPAN
para o tratamento e controle das principais  endoparasitoses de 

Ancylostoma 
caninum, Diphylidium caninum, Taenia pisiformis, Taenia 

Giardia spp

Modo de usar:

Obs:

Apresentação:

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

10 kg = 1Cp 20 kg = 2Cp5 kg = 1/2
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LINHA DE MEDICAMENTOS

ACOPROFAGIA
Suplemento com enzimas diges� vas que favorecem uma 
absorção intes� nal mais efi caz. Portanto, trata as duas 
causas da coprofagia: a causa relacionada a defi ciência 
metabólica (pois contém 3 enzimas diges� vas Pancrea� na, 
Tripsina e Quimotripsina) e a causa relacionada ao problema 
comportamental (Glutamato Sódio) que confere à materia fecal 
um sabor muito desagradável, evitando assim a ingestão das 
fezes pelo animal. Além disso, pode ser u� lizado para tratamento 
de síndrome de má absorção, diarréia crônica, insufi ciência 
pancreá� ca, etc, pois é o único produto do mercado veterinário 
com Pancrea� na.

Modo de usar: Produto para ser administrado por via oral. 
Polvilhar sobre o alimento 0,5 gramas por vez em todas as 
refeições. A duração do tratamento e a variação na dosagem 
fi cam a critério do médico veterinário. Para alguns casos, 
pode ser necessário o uso do produto de forma prolongada ou 
permanente.

Apresentação: Pote com 60 g.

Cada 100g contem:
Pancrea� na ....................................................................................... 20,0 g
Tripsina ................................................................................................ 0,5 g
Quimotripsina ..................................................................................... 0,1 g
Glutamato Sódico anhidro .................................................................50,0 g
Excipiente q.s.p. ...............................................................................100,0 g

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

PREDNISOLONA
É um potente anti-inflamatório esteróide. É indicado para 
várias patologias: endócrinas (insuf. da glândula adrenal), 
musculo-esqueléticas (osteoartrites, miosites), alérgicas 
(urticárias, dermatite alérgica) otológicas (otite extrema), 
respiratórias (asma) neoplástica (como terapia adjuvante), 
neurológicas (edema), auto-imunes (lúpus, pênfigo), 
oftálmicas (uveítes), gastrointestinais (colite), renais 
(síndrome nefrótica), hematológicas (anemia hemolítica, 
trombocitopenia).

Modo de usar: Indicado de 1 - 2 mg/kg.

• 1 comprimido: Animal de 20 kg (dose de 1 mg/kg), animal de 
10 kg (dose de 2 mg/kg)

• ¹/2 Comprimido: Animal de 10kg (dose de 1 mg/kg), animal de 
5 kg (dose de 2 mg/kg)

• ¹/4 Comprimido: Animal de 5 kg (dose de 1 mg/kg), animal de 
2,5 kg (dose de 2 mg/kg)

Apresentação: Caixa com 10 comprimidos bissulcados, Display 
com 10 Blisters com 10 comprimidos bissulcados de 20 mg cada 
Blister.

Cada comprimido contêm
Prednisolona......................................................................................20 mg
Excipiente q.s.p................................................................................500 mg

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

10 kg = 1Cp2,5 kg = 1/4 5 kg = 1/2

20 kg = 1Cp5 kg = 1/4 10 kg = 1/2

1 
m

g/
kg

2 
m

g/
kg
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LINHA DE MEDICAMENTOS

CEFALEXINA
An� bió� co para cães e gatos. A Cefalexina pertence a uma 
classe de cefalosporina de primeira geração e, por conseguinte, 
são efi cazes contra bacterias gram-posi� vas e organismos gram-
nega� vos, tais como E. coli e Proteus, Klebsiella, Salmonella, 
Shigella e Enterobacter spp.

Indicado para infecções da pele, superfi cial e profunda 
pioderma, infecções do trato urinário, nefrite e cis� te.Infecções 
respiratórias, diges� vas gastrenterite, ósseas, osteomielite, 
osteo, genitais, prosta� te e o� te externa.

Modo de usar: A posologia varia de 20 a 33 mg/kg, administrados 
em intervalos de 8 a 12 horas. Infecções brandas requerem de 
5 a 7 dias. Infecções severas podem necessitar até 30 dias de 
administração, ou seja:

• 1 comprimido: 15 a 20 kg

• ¹/2 de comprimido: para 10 kg

• ¹/4  de comprimido: para 5 kg

Apresentação: Cx. contendo 10 comprimidos bissulcados. Cefalexina Monohidratada……………….....……...................................500,0 mg

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

15/20 kg = 1Cp5 kg = 1/4 10 kg = 1/2
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Princípio Ativo

Imidacloprida e Flumetrina

Benefícios

Até 8 meses de proteção contínua para cães e gatos;

Elimina pulgas, carrapatos e piolhos e previne as reinfestações por esses parasitas;

Age por contato sem que os parasitas precisem picar o animal, reduzindo assim o risco de 
Doenças Transmitidas por Vetores;

Resultados comprovados na prevenção da leishmaniose;

É indicado contra a dermatite alérgica à picada de pulga (DAPP);

Segura para seres humanos, animais e ambiente;

Resistente à água, sem cheiro e não solta pó.

Indicações

Ações contra:

* Apenas para espécie canina. 
** Redução do risco das Doenças Transmitidas por Vetores como babesiose, borreliose, anaplasmose, dipilidiose, leishmaniose.

Piolhos*Pulgas Carrapatos Larvas de Pulga

Leishmaniose
Doenças 

Transmitidas 
por Vetores**

Para evitar reinfestações, é fundamental realizar o tratamento ambiental, com produtos específi cos, na frequência recomendada.



Princípio Ativo

Imidacloprida e Permetrina

Benefícios

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

Repele os mosquitos transmissores da leishmaniose e dirofi lariose;

É indicado 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 vida e fêmeas em qualquer fase de gestação 
ou lactação;

Também nas apresentações Embalagens Econômicas – mais proteção com economia.

Indicações

Ação contra:

*Redução do risco das Doenças Transmitidas por Vetores como babesiose, dirofi lariose, dipilidiose, erliquiose, hepatozoonose e leishmaniose.

PiolhosMosquitosPulgas Carrapatos Larvas de Pulga

Doenças 
Transmitidas 
por Vetores*

Para evitar reinfestações, é fundamental realizar o tratamento ambiental, com produtos específi cos, na frequência recomendada.



Piolhos*Demodécica*Dirofi lariose Pulgas OtodécicaSarcópticaVermes redondos

Larvas de Pulga

Doenças 
Transmitidas 
por Vetores**

Larvas
* Apenas para espécie canina. 
** Redução do risco de Doenças Transmitidas por Vetores como Dirofi lariose e Dipilidiose.

Para evitar reinfestações, é fundamental realizar o tratamento ambiental, com produtos específi cos, na frequência recomendada.

Indicações

Trata e age contra:

Princípio Ativo

Imidacloprida e Moxidectina

Benefícios

Expulsa e mata as pulgas por contato, sem que precisem picar os animais. Indicado 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 infestação pelo verme cardíaco Dirofi laria immitis (Verme do Coração);

Tratamento efi caz contra  3 tipos de sarna;

Frequência de aplicação: a cada 4 semanas;

Pode ser usado em fêmeas prenhes e em lactação;

Também nas apresentações Embalagens Econômicas – mais proteção com economia.



Indicações

Ação contra:

Princípio Ativo

Imidacloprida

Benefícios

Expulsa e mata as pulgas por contato, sem que precisem picar os animais;

É indicado 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;

Pode ser usado em fêmeas prenhes e em lactação.

* Redução do risco de Doenças Transmitidas por Vetores como a Dipilidiose.
Pulgas Larvas de Pulga

Doenças
Transmitidas
por Vetores*

Para evitar reinfestações, é fundamental realizar o tratamento ambiental, com produtos específi cos, na frequência recomendada.



Sabonete parasiticida

Princípio Ativo
Coumafós

Indicações

Controle ambiental das pulgas adultas e de suas formas resistentes 
(ovos, larvas e pupas), onde vivem cães e gatos

Indicações

Indicado para tratamento das infestações por pulgas e 
carrapatos em cães a partir de 4 meses 
de idade

Rápida eliminação dos parasitas presentes no animal

Princípio Ativo

Cifl utrina e Piriproxifeno

Indicações

Controle ambiental das pulgas adultas e de suas formas resistentes 
(ovos, larvas e pupas), onde vivem cães e gatos



Para evitar reinfestações, é fundamental realizar o tratamento ambiental, com produtos específi cos, na frequência recomendada.

CarrapatosPulgas

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 e em fêmeas em qualquer fase 
da gestação.

Indicações

Tratamento e controle:



Indicações

Antibiótico de amplo espectro, indicado para os mais variados tipos de infecções em cães 
e gatos, como piodermites, pneumonias, diarreias, otites, infecções geniturinárias, assim 
como no tratamento de infecções pós-operatórias

Princípio Ativo

Enrofl oxacina

Benefícios

Molécula desenvolvida pela Bayer, com diversos estudos publicados;

Ação direta no foco da infecção;

5 apresentações: versatilidade e praticidade para os veterinários e proprietários de animais;

Comprimidos palatáveis;

Dose única diária.



Vermes chatos Giardíase*Vermes redondos
* Apenas para cães.
** Apenas no Drontal® Gatos SpotOn®.Larvas**

Indicações

Tratatamento e controle:

Princípio Ativo

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

• Drontal® Puppy: Pamoato de Pirantel e Febantel;

• Drontal® Gatos: Praziquantel e Pamoato de Pirantel;

• Drontal® Gatos SpotOn: Praziquantel e Emodepsida.

Benefícios

Cães - formulações palatáveis em suspensão ou comprimidos saborizados.
Gatos - fácil aplicação com comprimidos siliconados ou SpotOn® (pipeta);

Tratamento efi caz para Giárdia em cães (vide doses e duração do tratamento 
na bula dos produtos);

Drontal® Plus Carne, Drontal® Puppy e Drontal® Gatos: Segurança para uso em fi lhotes de 
cães ou gatos a partir de 15 dias de idade;

Drontal® Gatos SpotOn®: Segurança de uso em fi lhotes de gatos a partir de 8 semanas 
de vida e 0,5 kg.



Princípio Ativo

Pradofl oxacina

Benefícios

Exclusiva molécula veterinária;

Rápida ação em infecções;

Menor risco de recidiva;

Maior espectro de ação;

Moderna composição patenteada que mascara o sabor amargo;

Excelente palatabilidade;

Segurança e conveniência.

Indicações

CÃES
• Piodermites;
• Infecções de feridas;
• Infecções do trato urinário;
• Infecções severas de gengiva e tecidos periodontais.

GATOS
• Infecções agudas do trato urinário;
• Infecções do trato respiratório superior;
• Infecções de feridas e abscessos (piodermites)



Indicações

Ideal para o banho e hidratação em animais que apresentem hipersensibilidade de pele. 
Solução ceruminolítica ideal para limpeza dos condutos auditivos de cães e gatos.

Princípio Ativo

Aveia Coloidal, Aloe Vera, Óleo de Lanolina, Óleo de Cártamo, Complexo Ômega Plus e 
Complexo Cerealmilk Premium;

Ácido salicílico encapsulado, Propilenoglicol e TRIS EDTA.

Benefícios

Linha de pronto uso ( frascos de 250 mL) :
• Formulação suave, hipoalergênica e com pH balanceado que limpa suavemente a pele 
do animal e ajuda a acalmar e hidratar as peles secas e sensíveis.

Linha econômica (frascos de 1L que rendem 5L):
• Promove hidratação profunda, reestabelecendo o equilíbrio cutâneo e proporcionando 
alívio às peles irritadas, secas e sensíveis.

Vetriderm Oto:
• Solução ideal para a limpeza das orelhas de cães e gatos, com pH fi siológico e 
tecnologia exclusiva: Ácido salicílico encapsulado, Propilenoglicol e TRIS EDTA.
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ômegaveggiefruit

ZERO I PROTEÍNA ANIMAL
ZERO I ADIÇÃO DE AÇÚCARES

ZERO I ADIÇÃO DE SÓDIO
ZERO I CONSERVANTES
ZERO I TRANSGÊNICOS
ASSADO I INTEGRAL

@spinpet
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spinpet.com.br
comercial@spinpet.com.br

@spinpet

COM VITAMINAS
PREBIÓTICO (MOS)

MINERAIS ORGÂNICOS
BETA GLUCANOS

ASSADO I INTEGRAL

SAUDÁVEL E SABOROSO





Como característica principal seu instinto predatório, os felinos, 
mesmo que sejam bem alimentados, ainda caçam pequenos 
animais. Isso ocorre devido à necessidade dos felinos por 
alguns aminoácidos como prolina, lisina, alanina, dos quais são 
encontrados no tecido muscular de suas presas.

Os gatos são carnívoros obrigatórios devido a fatores como a 
conformação de suas garras; sua dentição; na saliva do gato não 
há a enzima que inicia o processo de digestão (amilase); os felinos 
possuem uma limitação quanto à digestão de fibras, devido ao 
ceco e o cólon pouco desenvolvidos e na língua dos gatos não há 
receptores para o sabor doce, portanto, seu paladar é diferenciado.

OS BENEFÍCIOS
DA TAURINA
PARA OS GATOS

A TAURINA ESTÁ ASSOCIADA A FUNÇÕES DE EXTREMA 
IMPORTÂNCIA NO ORGANISMO COMO:

Participa da preservação das FUNÇÕES CARDÍACAS e 
vasculares e na resposta imune.

VISÃO (células fotorreceptoras)

AUDIÇÃO

REPRODUÇÃO

CRESCIMENTO

EMULSIFICAÇÃO de gorduras e conjugação com ácidos biliares.

Atuam na MUSCULATURA ESQUELÉTICA.
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TM

MACIO
SUPER

STICKS DE CARNE 
FRESCA PARA CÃES
MAIS SAUDÁVEL E 
SABOROSO!

M E N O S
ADIÇÃO
S Ó D I OAGORA COM

PREBIÓTICOS



CAIXA DISPLAY 42 unid.

TM

ACELERE SUAS VENDAS
COM A NOVA LINHA FIT™ SPIN™



CUIDADO 
ORAL
DIÁRIO

CONTRIBUI PARA A 
SAÚDE DAS GENGIVAS

CONTROLA A
MICROBIOTA ORAL

AUXILIA NA
PREVENÇÃO DA

FORMAÇÃO DE TÁRTAROS

AUXILIA NO COMBATE 
A PLACA BACTERIANA
HÁLITO AGRADÁVEL

FORMATO ÚNICO EM “+”
LIMPA ATÉ OS DENTES

MAIS DIFÍCEIS



ÉVERDADE QUE OS CÃES E GATOS VIVERAM MILHARES DE ANOS SEM ESCOVAR 
OS DENTES, LIMPEZAS BUCAIS E RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS, MAS AS PESSOAS 

TAMBÉM. E NOSSAS BOCAS, ASSIM COMO AS DE NOSSOS AMIGOS DE QUATRO 
PATAS, SOFRERAM COM DOENÇAS DAS GENGIVAS, PERDAS DENTÁRIAS, DORES 
CRÔNICAS ENTRE OUTRAS.

ESTIMA-SE QUE 85% DE TODOS OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO TENHAM DOENÇA 
PERIODONTAL AOS 3 ANOS DE IDADE. A DOENÇA PERIODONTAL É UMA DOENÇA 
PROGRESSIVA DOS TECIDOS DE SUPORTE AO REDOR DOS DENTES E A PRINCIPAL 
CAUSA DE PERDA DENTÁRIA PRECOCE.

A DOENÇA PERIODONTAL COMEÇA QUANDO AS BACTÉRIAS SE COMBINAM 
COM AS PARTÍCULAS DOS ALIMENTOS PARA FORMAR UMA PLACA NOS DENTES. 
EM POUCOS DIAS, OS MINERAIS DA SALIVA SE LIGAM À PLACA PARA FORMAR O 
TÁRTARO, UMA SUBSTÂNCIA DURA QUE ADERE AOS DENTES. AS BACTÉRIAS ATUAM 
SOB AS GENGIVAS E CAUSAM GENGIVITE - INFLAMAÇÃO DAS GENGIVAS. UMA VEZ 
SOB AS GENGIVAS, AS BACTÉRIAS DESTROEM O TECIDO DE SUPORTE AO REDOR 
DO DENTE, LEVANDO À PERDA DO DENTE. ESTA CONDIÇÃO É CONHECIDA COMO 
PERIODONTITE. A GENGIVITE E A PERIODONTITE COMPÕEM AS ALTERAÇÕES 
CHAMADAS DE DOENÇA PERIODONTAL.

AS DOENÇAS DENTÁRIAS PODEM RESULTAR EM MAU HÁLITO, MASTIGAÇÃO 
DOLOROSA E PERDA DE DENTES.

AS BACTÉRIAS ASSOCIADAS À DOENÇA PERIODONTAL TAMBÉM PODEM VIAJAR NA 
CORRENTE SANGUÍNEA PARA INFECTAR O CORAÇÃO, OS RINS E O FÍGADO.

A GENGIVITE É REVERSÍVEL. JÁ A DOENÇA PERIODONTAL NÃO É REVERSÍVEL, MAS 
CUIDADOS DENTÁRIOS DIÁRIOS E LIMPEZAS VETERINÁRIAS REGULARES PODEM 
RETARDAR A PROGRESSÃO DA DOENÇA.

POR ISSO TUDO, A SPIN™ DESENVOLVEU O STICK ONEBYONE™ DENTABITE™, COM 
AÇÃO 4 MAIS. O STICK ONEBYONE™ DENTABITE™, É UM ALIMENTO ESPECÍFICO 
PARA CÃES, É FORMULADO COM INGREDIENTES FUNCIONAIS PENSANDO NO BEM 
ESTAR E SAÚDE BUCAL DOS CÃES. O USO DIÁRIO PERMITE A LIMPEZA BUCAL, O 
SEU FORMATO ÚNICO “+” E SUA CONSISTÊNCIA RÍGIDA PERMITE ALCANÇAR 
REGIÕES DOS DENTES DE FORMA EFICIENTE, REDUZINDO O ACÚMULO DE 
ALIMENTOS E REDUZINDO ASSIM A FORMAÇÃO DA PLACA BACTERIANA.

CUIDADO
ORAL DIÁRIO



VAI NA GANCHEIRA

DentaBite™ SPIN™

INOVAÇÃO ODONTOLÓGICO PARA CÃES

I  spinpet.com.br I        @spinpet  I

CONTRIBUI PARA A 
SAÚDE DAS GENGIVAS

CONTROLA A
MICROBIOTA ORAL

AUXILIA NA
PREVENÇÃO DA

FORMAÇÃO DE TÁRTAROS

AUXILIA NO COMBATE 
A PLACA BACTERIANA
HÁLITO AGRADÁVEL

FORMATO ÚNICO EM “+”
LIMPA ATÉ OS DENTES

MAIS DIFÍCEIS

CAIXA DISPLAY



A nova linha de produtos VITACLINIC™ SPIN™ dedica-se à 
criação de produtos inovadores, baseados em pesquisas 
avançadas, e na utilização da mais alta tecnologia aplicada 
para os animais. Acreditamos que a natureza é uma fonte 
ideal de soluções eficazes de assistência médica veterinária, e 
que a pesquisa e o entendimento aplicados podem aproveitar 
essas soluções para o benefício dos animais.



O SIMBIÓTICO DA SPIN™

A EVOLUÇÃO
DO PROBIÓTICO

VITAMINAS + AMINOÁCIDOS+

PROBIÓTICO
PREBIÓTICO+

+
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E AMINOÁCIDO

BILHÕES
MICRORGANISMOS VIVOS

@spinpet
spinpet.com.br



A EVOLUÇÃO EM 
MICRORGANISMOS VIVOS

SYMBIOPLEX™ SPIN™ é um SIMBIÓTICO, um poderoso suplemento 
que combina PREBIÓTICOS e PROBIÓTICOS exclusivos, possui 
também Vitaminas, Aminoácidos, Nucleotídeos, Beta Glucanos e 
outros imunonutrientes com uma alta concentração de bactérias vivas 
selecionadas, especialmente formulado para acelerar a recolonização das 
populações de bactérias benéficas que devem estar presentes no intestino 
de cães e gatos. Reduz a população de bactérias nocivas auxiliando o 
organismo do animal a regular sua microbiota intestinal e a fortalecer o 
seu sistema imunológico.

SYMBIOPLEX™ SPIN™ possue alta capacidade em equilibrar e repor a 
microbiota intestinal reduzindo os sintomas indesejados dos distúrbios 
gastrointestinais, como fezes moles, diarreia, gases, dores abdominais, 
inchaço, síndrome do intestino irritável, perda de apetite, alergias atópicas 
e alimentares entre outros sintomas decorrentes de uma disbiose.

IMPEDE O
CRESCIMENTO DE

BACTÉRIAS NOCIVAS

MELHORA
O SISTEMA

IMUNOLÓGICO

PRODUZ
VITAMINAS DO
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PROTEGE A
MUCOSA DO
ESTÔMAGO

PROMOVE
A SAÚDE

DIGESTIVA

TECNOLOGIA 
AVANÇADA MUITO 
MAIS PROTEÇÃO
E SAÚDE PARA O 

SEU PET
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ANALISADOR BIOQUÍMICO

DRI-CHEM NX500V IC
Uma solução ideal para todos os 
profissionais veterinários que precisam 
de resultados de teste imediatos e 
confiáveis no local.

O Dri-Chem é um analisador bioquímico a 
seco, capaz de executar vários parâmetros 
de testes de química clínica. Possui um 
sistema de autopipetagem integrado, não 
requer calibração nem água, facilitando a 
preparação e a manutenção. O analisador 
produz resultados através de um processo 
simples em 3 etapas. Com sua operação fácil 
e rápida e sua compacidade, a química clínica 
em “tempo real e sem fronteiras” é possível.

Slides para os testes e Controle 

de Qualidade QC Card por 

cada lote. Tecnologia dispensa 

calibração.

O analisador de química seca 

automá� co mul� funcional 

apresenta tempo de resposta 

notavelmente rápido, uma 

interface com tela sensível 

ao toque e confi abilidade. 

Resultados em 10 minutos.

Segurança e simplicidade 

em operações, compacidade 

e diversidade em testes. 

Acurácia dos resultados, 

análise com perfi s especias e 

testes individuais.
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LINHA VET FAST

Conheça a linha Vet Fast, para detecção de doenças infecciosas animais. 

in vitro há mais de 40 anos. 

Tecnologia: 

Apresentação: 

NOME DESCRIÇÃO ESPÉCIE AMOSTRA APRESENTAÇÃO

CINOMOSE Ag Caníno. Secreção nasal
ou ocular.

GIÁRDIA Ag Caníno.

ERLIQUIOSE lgG Caníno. ou plasma.

LEISHMANIOSE lgG Caníno. ou plasma.

PARVOVIROSE Ag Caníno.

FIV Ac / FeLV Ag
COMBO VET FAST Felino. ou plasma.

ERLIQUIOSE lgG
VET FAST - VET001

CINOMOSE Ag
VET FAST - VET005

LEISHMANIOSE lgG
VET FAST - VET004

GIÁRDIA Ag
VET FAST - VET002

PARVOVIROSE Ag
VET FAST - VET007

FIV Ac / FeLV Ag
COMBO VET FAST - VET013
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