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MACACÕES PÓS-CIRURGICOS



ATACADO

BLACKPAD - TAPETES HIGIÊNICOS
Tecido estrutural com atrativo canino;
Carbono de bambu ativado, que neutraliza odores;
Camada antibacteriana;
Celulose especial para não despedaçar;
Gel superabsorvente;
Polietileno impermeável antivazamento;
Fitas adesivas para �xação no local desejado.
Disponível em pacotes de 14 unidades.

Dimensões: 80cm x 60cm - 14 unidades.

ATACADO



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.



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.



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.



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.
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