
Medicamentos

TIPER C
Antipulgas, carrapaticida e repelente de moscas de ponta de orelha
e mosquitos. É um inseticida de contato, apresenta efeito ‘‘hot foot’’,
ou seja, esquenta e irrita as patas dos parasitas externos e insetos,
promove destruição do SNC apenas pelo contato, dessa forma se
evita a DAPP (Dermatite alérgica a picada de pulga). Controla a
mosca da ponta da orelha (Stomoxys calcitrans) e moscas domésticas.
Repele mosquitos, inclusive o do gênero Phlebotomus, que transmite
a Leishmaniose, onde a arma contra essa doença, que é uma zoonose,
é a prevenção. É pulguicida. Funciona como preventivo e controle de
miíases, pois afasta as moscas. Período residual: 30 dias contra pulgas
e carrapatos e 21 dias de repelência contra moscas e mosquitos.

Apresentação: 

Pipeta contendo 1,2 e 4ml

Modo de usar:  

Cães até 15kg: 1 pipeta com 1,2ml

Mais de 15kg: 1 pipeta com 4ml

Espécie: 
Cães 

ENROXINA 150
A enrofloxacina é um antibiótico que reduz a taxa de crescimento 

bacteriano, induz mudanças na estrutura da superfície bacteriana 

evitando que as mesmas se espalhem pelos tecidos.

Apresentação: 

Caixa contendo blister com 10 comprimidos trissulcados.

Modo de usar:  

5mg por Kg / 1 compr. para cada 30Kg de peso diários.

Espécie:  

Cães e Gatos 

(Permetrina) 

(Enrofloxacina)

TALCO ANTIPULGAS E CARRAPATICIDA CG
Inseticida fito e zoosanitário do grupo dos carbamatos. Deixa 

o animal suavemente perfumado e elimina a oleosidade

excessiva da pele, garantindo o bem-estar que o animal

merece.

Apresentação: 

Frasco plástico contendo 100ml

Modo de usar: 
Aplicar sobre o pêlo do animal

Espécie:  
Cães e gatos 

(Carbaryl) 



Medicamentos

ARTRIN
Para o tratamento de artrose, artrite, osteocondroartrose, espondilose,

espondiloartrose, processos degenerativos articulares e tendinosos.

Utilizado como tratamento inicial na calcificação dos discos 

intervertebrais e como ajuda terapêutica na reparação de fraturas.

Apresentação: 

Caixa contendo 5 blisters com 6 comprimidos palatáveis bissulcados.

Modo de usar:  

Cães até 5kg: 1/4 de comprimido diário

Cães até 15kg: 1/2 comprimido diário

Cães mais de 15kg: 1 comprimido diário

Gatos até 5kg: 1/4 de comprimido diário

Gatos mais de 5kg: 1/2 comprimido diário

Espécie: 

Cães e Gatos 

(Condroitina, Glucosamina e Manganês) 

VITAPEL
Mantém a saúde da pele e pêlos quando existe desbalanceamento
nas dietas. Previne e age como coadjuvante nas piodermites e
contribui para melhorar a qualidade da pele frente a qualquer outra
patologia que produza manifestações nela. 

Apresentação:  

Frasco contendo 30 comprimidos palatáveis bissulcados

Modo de usar:  
Cães:
pequenos: 1 comprimido;
médios: 2 comprimidos;
grandes: 3 comprimidos (dose diária).

Gato: 
1/2 comprimido por dia.

Espécie:  
Cães e gatos 

(Zinco, Vitamina A, Biotina, Ácido Pantotênico, Vitamina B2 & Metionina)
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NEUROALIVIO
Neuroalivio é um modificador dos transtornos do comportamento

animal, provocados pelos estados de ansiedade leve ou moderado,

tais como: ansiedade de separação, transtornos compulsivos, agressão

dominante ou por medo, transtornos de adaptação.

Apresentação: Embalagem contendo 30 comprimidos palatáveis 

bissulcados

Indicação:  

2 a 4mg/kg por dia, dose dividida em duas vezes, com 

12 horas de intervalo.

Espécie:  

Cães 

(Buspirona)

CEFALEXINA
A cefalexina é uma cefalosporina de primeira geração. É um 
antibiótico betalactâmico, cujo mecanismo de ação é a destruição
da parede bacteriana. Tem importante ação em Streptococcus beta
hemolitico, Staphylococcus aureus incluindo cepas produtoras de
penicilinase, Staphylococcus intermedius, Escherichia coli, Proteus 
mirabilis, Klebsiella spp., Haemophylus influenzae e Moraxella 
catarrhalis. A cefalexina pode ser administrada por via oral 
juntamente com as refeições.

Apresentação: 

Caixa contendo blister com 10 comprimidos sulcados.

Modo de usar:  

20 a 33 mg por Kg (1 comprimido para cada 15 a 20 Kg de peso) de 

8 a 12 horas. 

Espécie:  

Cães e gatos 
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(Cefalexina)



ACOPROFAGIA
Melhora a digestão e confere à matéria fecal um sabor desagradável,
evitando assim a ingestão pelo animal. Suplementa as enzimas
digestivas ajudando na digestão, dessa forma há uma melhor 
absorção intestinal. O glutamato de sódio ressalta o sabor do 
alimento tornando-o mais saboroso para animais inapetentes.

Apresentação: 
Pote contendo 60g

Modo de usar:  
Polvilhar levemente sobre os alimentos diariamente, 0,5g por vez, 
em todas as refeições.

Espécie:  
Cães e gatos 

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

Apresentação: 

Caixa contendo 1 blister com 10 comprimidos bissulados.

Caixa contendo  10 blister com 10 comprimidos bissulados

Modo de usar:  

0,5 a 1mg/kg (1 compr. para cada 20 a 40kg de peso) a cada 12 

ou 24 horas.

Espécie:  

Cães e gatos 
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(Pancreatina, Tripsina, Quimotripsina e Glutamato)

 (Prednisolona)


