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LINHA DE MEDICAMENTOS

ARTRIN
Artrin é um medicamento indicado para o tratamento de artrose, 
artrite, osteocondroartrose, espondilose, espondiloartrose 
anquilosante, processos degenera� vos ar� culares e tendinosos. 
E auxilia como tratamento inicial na calcifi cação dos discos 
intervertebrais e como ajuda terapêu� ca na reparação de 
fraturas.

Apresentação: Embalagem com 30 comprimidos palatáveis 
e bissulcados.

Modo de usar:

• Cães e gatos até 5 kg: 1/4 comprimido uma vez ao dia;

• Cães e gatos de 5 a 15 kg: 1/2 comprimido uma vez ao dia;

• Cães de 15 a 60 kg: 1 comprimido uma vez ao dia.

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

Cada comprimido palatável contém:
Glucosamina Sulfato.........................................................................500 mg
Condroi� n Sulfato.............................................................................100 mg
Manganês.........................................................................................10 mg
Excipientes c.p.s.............................................................................2000 mg

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

TIPER C
An� pulgas, carrapa� cida e repelente de moscas de ponta de 
orelha e mosquitos. É um inse� cida de contato, apresenta 
efeito “hot foot”, ou seja, esquenta e irrita as patas dos parasitas 
externos e insetos,  promove destruição do SNC acabando com 
os parasitas e insetos antes que eles piquem o animal, dessa 
forma se evita a DAPP (Derma� te alérgica a picada de pulga). 
Funciona como preven� vo 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.

Modo de usar: Como repelente de mosca da ponta da orelha: 
colocar duas gotas na ponta de cada orelha. O restante do conteúdo 
pode ser aplicado no dorso do animal.

Como preven� vo de miiases: colocar ao redor das feridas 
(acidentais ou cirúrgicas) uma gota cada 2 (dois) cen� metros.

Como controle de miiases: colocar na ferida uma quan� dade 
sufi ciente do produto de modo que o mesmo faça contato com 
as larvas. Indicado para cães a par� r de 8 semanas.

• Cães até 15 kg: 1 Pipeta com 1,2 ml.

• Cães com mais de 15 kg até 45 kg: 1 Pipeta com 4 ml.

Apresentação: Pipeta com 1,2 e 4 ml.

Permetrina ........................................................................................... 50 g
Excipientes cps ................................................................................. 100 ml

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

Até 15 kg = 1,2 mL 15 a 45 kg = 4 mL 
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ENROXINA 150
Enroxina 150 mg é um an� bió� co de amplo espectro para cães 
e gatos, contra bactérias Gram posi� vas e Gram nega� vas. 
Indicado para o tratamento das infecções do aparato 
respiratório, diges� vo, reprodutor, urinário e pele. 

A enrofloxacina é ativa contra as bactérias Escherichia Coli, 
Salmonella spp, Proteus spp, Klebsiella spp, Pseudomona spp, 
Bordetella spp, Brucella canis, Estafilococo spp; Estreptococo 
spp, Corenebacterium spp e Mecoplasmas.

Apresentação: Caixa com 10 comprimidos trissulcado.

Modo de usar: Em cães e gatos, a dose diária a ser 
administrada é de 5 mg/kg, correspondente a 1 comprimido 
a cada 30 kg. O tempo médio recomendado de administração 
é de 5 dias, mas o tratamento pode se estender por até 10 
dias. E nos casos de infecções crônicas, recorrentes e em 
afecções dermatológicas pode chegar a 20 dias ou mais a 
critério do médico veterinário.Pode administrar-se a cada 12 
ou 24 horas de acordo com a patologia e a criterio do médico 
veterinário.

Cada comprimido contém:
Enrofl oxacina ……..................................................……………………….. 150 mg
Excipientes cps...................................................………………………….. 400 mg

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

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

TALCO ANTIPULGAS E 
CARRAPATICIDA CG
Talco pulgicida e carrapa� cida da Brouwer, é um produto a 
base de Carbaryl 5.0 g, indicado no combate de ectoparasitas 
em cães e gatos. Possui em sua fórmula agentes necessários á 
prevenção e tratamento de pulgas, carrapatos.

Modo de usar: Polvilhar sobre animais a par� r de 1 mês de 
idade, massagear a contrapelo para que penetre até a pele. 
Se necessário, repe� r o tratamento uma vez por semana. 
Para melhor controle biológico das pulgas e dos carrapatos, é 
conveniente tratar os lugares onde habitualmente os animais 
dormem e, se possível, o resto do ambiente.

Apresentação: Frasco com 100 g.

Carbaril …………………….......................................................…………………… 5 g
Talco q.S.P ………………............................……............................…………. 100 g

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 
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NEUROALIVIO
Neuroalivio canino é um modificador dos transtornos da 
conduta animal, provocados pelos estados de ansiedade leve 
ou moderada como:

Agressão dominante ou por medo que se manifesta, como por 
exemplo ansiedade de separação, transtornos compulsivos, 
agressão dominante ou por medo, transtornos de adaptação.

Modo de usar: Cães 2 a 4 mg/kg por dia, dose dividida em duas 
vezes, com 12 horas de intervalo, ou seja 1 a 2 mg/kg a cada 
12 horas. Sempre começar o tratamento com a dose mínima 
e reavaliar a cada 15 dias a necessidade de ajuste de dose. A 
Buspirona precisa de aproximadamente 15 dias para atuar 
plenamente como modulador da serotonina a nível cerebral, 
portanto a resposta clínica esperada é crescente em forma 
paula� na e se faz evidente para o proprietário a par� r dos 15 
a 30 dias após o início do tratamento. A dose aqui indicada é 
orientadora e é a que gera resposta na maioria dos casos. A 
duração do tratamento dependerá da causa clínica e da resposta 
do paciente à medicação.

Apresentação: Frasco com 30 comprimidos palatáveis 
bissulcados de 40 mg.

Cada comprimido palatável contém:
Buspirona........................................................................................40,0 mg
Excipientes c.p.s..........................................................................2000,0 mg

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 



5

LINHA DE MEDICAMENTOS

AMOXIGUARD
An� bió� co de amplo espectro. É efi caz contra bactérias 
Gram posi� vos, Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus, 
Clostridium, Corynebacterium, Bacillus, Acti nomyces, germes 
Gram negati vos, Coli, Proteus mirabilis, Salmonella spp.

Modo de usar: Os comprimidos podem ser administrados 
inteiros, par� dos ou triturados, diretamente na boca do animal 
ou misturados a alimentos, 10 mg/kg a cada 8 horas, o tempo 
de tratamento não deve exceder 30 dias.

• 12,5 kg = 1/4 Comprimido

• 25 kg = 1/2 Comprimido

• 50 kg = 1 Comprimido

Apresentação: Caixa display hospitalar, contendo 10 blister 
com 10 comprimidos bissulcados cada.

Amoxicilina tri-hidratada …………………..............................................574 mg
Excipientes q.s.p.............................................................................. 720 mg

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

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

VETCOPAN
An� parasitário interno de amplo espectro para cães. É indicado 
para o tratamento e controle das principais  endoparasitoses de 
caninos causadas por vermes gastrointes� nais.

O espectro de ação inclui os seguintes parasitas: Ancylostoma 
caninum, Diphylidium caninum, Taenia pisiformis, Taenia 
hydati gena, Trichuris vulpis, Toxocara canis, Toxocara cati , 
Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala. Protozoários: 
Giardia spp.

Modo de usar: Administre por via oral, 1 comprimido a cada 
10 kg de peso, a par� r de 4 semanas de vida. Comprimidos 
bissulcados, seguro para cadelas prenhez no terço fi nal de 
gestação.

Obs: Para tratamento de Giardíase, administrar um comprimido 
por dia para cada 10 kg de peso, administrar durante 3 dias 
consecu� vos. 

Apresentação: Caixa com 4 comprimidos bissulcados.

Cada comprimido contém:
Fenbendazol ………………….............................………………………............500 mg
Pamoato de pirantel ………………………………........................................150 mg
Praziquantel …………… ………………………………….....................................50 mg
Excipientes q.S.P 1 comprimido 1.000mg

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

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



7

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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