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O Labovet atua desde 1991 na produção de Terapêuticos 
e Biológicos. Sua linha de vacinas, dividida em bacterianas e virais, 
destinada aos animais de produção e companhia é o grande destaque 
da marca e referência em qualidade. Sediado em Feira de Santana -BA, 
nosso laboratório é uma empresa especializada em produtos para saúde 
animal. 

Nosso foco é oferecer os melhores produtos, trabalhando com 
alto padrão de qualidade; atendendo todas as exigências da legislação 
brasileira e internacionais; investindo em constantes pesquisas e 
modernização de nossa fábrica.

Pensando no melhor atendimento ao médico veterinário, 
pecuaristas e consumidores, nós mantemos centros de distribuição em 
pontos estratégicos do Brasil, nas cidades de Goiânia-GO, Valinhos-SP e 
em nossa unidade fabril em Feira de Santana-BA.

Nossa equipe é integrada por representantes e conta com uma 

rede de distribuidores capacitados e atuantes. Abrange assim todo 
território nacional, trabalhando atender e satisfazer para cada vez 
mais as melhores expectativas dos clientes consumidores.

Este catálogo foi desenvolvido para que você possa conhecer 
toda a nossa linha de produtos e identificar aqueles que mais 
atendam suas necessidades. Nossos produtos são produzidos com 
total qualidade e responsabilidade ambiental. 

Seja para prevenção, tratamento ou performance dos 
animais, há 3 décadas você pode contar com o Labovet Produtos 
Veterinários.

Acesse nosso site para mais informações:
www.labovet.com.br
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TERAPÊUTICOS

ADE Labovet
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FÓRMULA:
Cada 100mL  contém:
Vitamina A............................................20.000.000 UI
Vitamina D3............................................5.000.000 UI
Vitamina E........................................................6.800 UI
Veículo oleoso q.s.p....................................100,0 mL

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 10 mL, 50 mL, 100 mL, 200 mL 
e 250 mL.

PRECAUÇÕES: 
Consulte a bula ou rótulo-bula do produto.

PRECAUÇÕES: 
Consulte o rótulo-bula.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE, LEITE E OVOS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A BULA 
OU RÓTULO-BULA DO PRODUTO.

aumentar a fertilidade, aumentando consequen-
temente os nascimentos; aumentar a produção 
de carne, leite, lã e ovos; prevenir e curar dege-
nerações musculares e aumentar a resistência 
às infecções; prevenir e curar a cegueira noturna.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
OVINOS E CAPRINOS: 
ABATE – 12 DIAS; 
LEITE- 2 DIAS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O 
RÓTULO-BULA DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 200 mL, 500 mL e 1L.

MODO DE USAR:
Administrar por via intramuscular ou subcutânea. 
Em aves recomenda-se a via subcutânea.
Bovinos: Adultos em engorda 5 mL de 90 em 90 
dias; vacas gestantes/lactantes 5 mL de 60 em 
60 dias; bezerros 1 mL para 50 Kg/PV de 30 em 
30 dias.
Equinos: Usar as mesmas doses recomendadas 
para bovinos.
Ovinos e Caprinos: Reprodutores 2 mL de 60 
em 60 dias; animais novos 0,5 mL de 60 em 60 
dias.
Suínos: Reprodutores 3 mL de 60 em 60 dias; 
capadetes 1 mL de 60 em 60 dias; leitões 0,5 mL 
de 60 em 60 dias.
Aves: Adultos 0,5 mL de 90 em 90 dias; jovens 
0,3 mL de 90 em 90 dias.
Alterações no modo de usar, a critério do Médico 
Veterinário.

Albendazole 1,9%

INDICAÇÕES:
Utilizado para controlar as verminoses gastroin-
testinais e pulmonares, tênia e fascíola hepática 
que infestam ovinos e caprinos.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Albendazol.............................................................1,9 g
Veículo q.s.p..................................................100,0 mL

Peso vivo 
Ovinos e Caprinos

10kg
20kg
30kg
40kg
50kg

Fascíolas adultas 
(baratinha do fígado)

2,5mL
5mL

7,5mL
10mL

12,5mL

Contra vermes gastrintestinais,
pulmonares e tênias

2mL
4mL
6mL
8mL

10mL

MODO DE USAR: TABELA DE DOSIFICAÇÃO

√  Acelera crescimento e engorda.
√  Corrige deficiências vitamínicas.
√  Ganho em produção.
√  Aumenta fertilidade.
√  Aumento de resistência a infecções.

INDICAÇÕES:
Atua corrigindo as hipovitaminoses e avitami-
noses primárias e secundárias. Indicado para 
acelerar o crescimento e a engorda; prevenir 
o raquitismo, a osteomalácia e a osteoporose; 

Associação injetável de vitaminas  
A, D e E.

Anti-helmíntico oral de largo 
espectro a base de Albendazol



Anti-helmíntico oral de largo 
espectro a base de Albendazol

Anti-helmíntico oral de largo 
espectro a base de Albendazol
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PRECAUÇÕES: 
Consulte o rótulo-bula do produto.

PRECAUÇÕES: 
Consulte o rótulo-bula do produto.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
BOVINOS: 
ABATE - 14 DIAS; 
LEITE - 3 DIAS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O 
RÓTULO-BULA DO PRODUTO.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS: 
ABATE - 14 DIAS; LEITE - 3 DIAS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O 
RÓTULO-BULA DO PRODUTO.

CATÁLOGO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS

INDICAÇÕES:
Utilizado para controlar as verminoses gastroin-
testinais e pulmonares, tênia e fascíola hepática 
que infestam os bovinos.

INDICAÇÕES:
Utilizado para controlar as verminoses nas for-
mas adultas e larvares de nematódeos gastrin-
testinais e pulmonares e formas adultas de ces-
tódeos (tênia) e trematódeos (fascíola hepática) 
que infestam os bovinos, ovinos e caprinos.

Albendazole 5% 
Bovinos Labovet

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 200 mL, 500 mL, 1L e 5L

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 200 mL, 500 mL e 1L.

Albendazole 10%
Labovet

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Albendazol..........................................................10,0 g
Veículo q.s.p.................................................100,0 mL

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Albendazol.............................................................5,0 g
Veículo q.s.p..................................................100,0 mL

Peso vivo 
Bovino

10kg
50kg

100kg
200kg

400kg ou mais

Peso vivo 
Bovino

10kg
50kg

100kg
200kg

400kg ou mais

Ovinos e Caprinos

Peso vivo  
Ovinos e  caprinos

10kg
20kg
30kg
40kg

50kg ou +

Ostertagiose
Tipo II

1,5mL
7,5mL
15mL
30mL
60mL

Ostertagiose
Tipo II

0,75mL
3,75mL
7,50mL

15mL
30mL

Fasciolose
(Fascíola hepática)

2mL
10mL
20mL
40mL
80mL

Fasciolose
(Fascíola hepática)

1mL
5mL

10mL
20mL
40mL

Fasciolose 
(Fascíola hepática)

0,5mL
1mL

1,5mL
2mL

2,5mL

Contra vermes gastrintestinais,
pulmonares e tênias

1mL
5mL

10mL
20mL
40mL

Contra vermes gastrintestinais,
pulmonares e tênias

0,5mL
2,5mL

5mL
10mL
20mL

Contra vermes gastrintestinais, 
pulmonares e tênias

0,38mL  
0,76mL
1,14mL
1,52mL
1,90mL

MODO DE USAR - TABELA DE DOSIFICAÇÃO

MODO DE USAR: TABELA DE DOSIFICAÇÃO



Antiparasitário externo emulsionável

Solução injetável antianêmica, tônica 
e reconstituinte

Amitox 
Carrapaticida para 
Pulverização
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APRESENTAÇÕES:
Ampolas contendo 5 mL e 10 mL e frascos 
contendo 20 mL, 50 mL e 100 mL.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Amitraz.................................................................12,5 g
Emulsificante e veiculo...q.s.p..................100,0 mL

INDICAÇÕES:
Controle das parasitoses externas dos bovinos 
provocadas por carrapatos.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 40 mL, 50 mL, 200 mL e 1L

MODO DE USAR:
1)  Diluir 40 mL do produto em 20 litros de água 
(diluição 1: 500).
2)  Preparar a diluição no momento do uso.
3)  Para aplicação, utiliza-se qualquer tipo de pul-
verizador manual ou motorizado, cuidando para 
que o jato tenha bastante pressão e penetre 
abaixo dos pelos onde estão alojados os carra-
patos.
A quantidade de líquido para molhar um bovino 
adulto não deve ser inferior a 5 litros.

MODO DE USAR:
Administrar por via intramuscular.
Bovinos e Equinos adultos: 5 a 10 mL.
Bezerros a partir de 1 mês: 3 a 5 mL.
Caprinos e Ovinos adultos: 3 mL.
Aplicar as dosagens acima, em dias alternados, 
até completar 10 injeções.
Repetir outra série de 10 injeções, após um mês 
de intervalo, caso seja necessário.
Alteração no modo de usar, a critério do Médico 
Veterinário.

Anemovit

√  Trata e controla anemias e seus distúrbios.

FÓRMULA:
Cada 5 mL contém:
Glicerofosfato de Ferro..................................0,125 g
Cafeína...............................................................0,500 g
Cloreto Cobaltoso..........................................0,010 g
Vitamina B12 (Cianocobalamina)..........2.000 mcg
Veículo aquoso q.s.p........................................5,0 mL

INDICAÇÕES:
Tratamento e controle das anemias ferroprivas 
de origem parasitária, toxinfecciosa, desequilíbrio 
nutricional e metabólico, anemias macrocíticas 
causadas por deficiência de Vitamina B12 e ane-
mias normocíticas provenientes de hemorragias.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
BOVINOS: 
ABATE - 14 DIAS; 
LEITE - 1 DIA.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A 
BULA DO PRODUTO.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE E LEITE.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A 
BULA DO PRODUTO.

TERAPÊUTICOS

PRECAUÇÕES: 
Consulte a bula do produto.

PRECAUÇÕES: 
Consulte a bula do produto.



Antibiótico oral a base de sulfas+neomicia+pectina cítrica+caulim Quimioterápico injetável para 
o combate de piroplasma e 
tripanossoma
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Antidiarreico Pó Labovet

Associação de sulfas (Sulfamerazina e Ftalilsul-
fatiazol), neomicina (Sulfato de Neomicina) e a 
pectina cítrica para controle das diarreias dos 
animais domésticos (bovinos, ovinos, suínos e 
caprinos).

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 20 mL, 30 mL, 50mL e 100mL. 

te os sinais clínicos da doença, promovendo 
uma recuperação rápida sem risco de recidiva. 
É também efetivo em dosagem similar contra o 
Tripanossoma (mal das cadeiras).

CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES:
Consulte a bula do produto.

APRESENTAÇÕES:
Display contendo 10 envelopes de 10 g cada.

MODO DE USAR:
Administrar por via oral. Misturar o conteúdo de 
um envelope em 500 mL de água ou leite e ad-
ministrá-lo nas seguintes dosagens:
Bovinos adultos: 2 a 3 envelopes por dia.
Suínos, Ovinos e Caprinos: ½ a 1 envelope, 
uma a duas vezes ao dia.
Repetir as dosagens durante 2 a 3 dias conse-
cutivos, dependendo da gravidade do caso, ou a 
critério do Médico Veterinário.

Babezam

√  Combate a Babesiose e Mal das Cadeiras.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
BOVINOS, OVINOS: 
ABATE – 21 DIAS; LEITE – 3 DIAS.
EQUINOS: ABATE – 21 DIAS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE 
CARÊNCIA, CONSULTE A BULA DO PRODUTO.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Aceturato de diminazeno...................................7,0 g
Fenazona.............................................................37,5 g
Veículo q.s.p..................................................100,0 mL

FÓRMULA:  Cada 10 g contém:
Sulfamerazina........................................................0,5 g
Ftalilsulfatiazol.......................................................1,0 g
Sulfato de Neomicina...........................................0,5 g
Pectina cítrica........................................................2,0 g
Caulim q.s.p.........................................................10,0 g

INDICAÇÕES:
Efetivo contra tristeza parasitária (babesiose) 
em bovinos, equinos, ovinos e caninos. Com 
uma única aplicação, desaparecem rapidamen-

INDICAÇÕES:
Em todos os casos de enterites, diarreia ou “cur-
sos” de origem bacteriana em animais domésti-
cos, produzidos, por Salmonella sp e Escherichia 
coli.

MODO DE USAR:
3,5 mg (0,05 mL) de Aceturato de diminazeno 
por Kg de peso corporal em injeção intramuscu-
lar, de acordo com a tabela abaixo:

No tratamento específico contra T. brucei a dosagem indi-
cada é de 7 mg (0,1 mL) de Aceturato de diminazeno por Kg 
de peso corporal. Alteração na posologia e modo de usar, a 
critério do Médico Veterinário.

20 kg.....................1,0  mL
25 kg....................1,25 mL
50 kg......................2,5 mL
100 kg....................5,0 mL
200 kg..................10,0 mL
300 kg..................15,0 mL
500 kg..................25,0 mL
800 kg..................40,0 mL
1.100 kg...............55,0 mL
Dose máxima: 55,0 mL

PESO DO ANIMAL

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS: ABATE – 30 DIAS.
BOVINOS E CAPRINOS: LEITE – 7 DIAS.
OVINOS: LEITE – 3 DIAS.
SUÍNOS: ABATE – 28 DIAS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE 
CARÊNCIA, CONSULTE A BULA DO PRODUTO.

CATÁLOGO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS



Bernex
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√  Ideal para carências de cálcio, fósforo e magnésio.
√  Combate intoxicações e acetonemias.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Dichlorvos.........................................................74,45 g
Emulsionante e veículo q.s.p....................100,0 mL

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Gluconato de Cálcio..........................................21,0 g
Glicerofosfato de Cálcio.....................................2,0 g
Cloreto de Magnésio.......................................... 5,0 g
Dextrose.................................................................5,0 g
Ácido Bórico..........................................................2,0 g
Veículo aquoso q.s.p..................................100,0 mL

INDICAÇÕES:
Combate às larvas de Dermatobias hominis (ber-
ne) em bovinos como também controla adicio-
nalmente de forma eficaz miíases (bicheiras) e 
moscas, sarnas e piolhos dos animais domésti-
cos.

INDICAÇÕES:
Hipocalcemias antes, durante e após o parto; 
Paresias, paralisias e tetanias das pastagens, das 
viagens e do parto; Estados alérgicos (eczemas, 
urticárias e choques medicamentosos); 
Intoxicações (BHC, DDT, canfeno, clorados e 
outros), acetonemias.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 50 mL e 250 mL.

PRECAUÇÕES:
Consulte o rótulo-bula do produto.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 200 mL e 500 mL.

MODO DE USAR:
PULVERIZAÇÃO: Preparar a calda a uma 
concentração de 0,15% (15 mL de BERNEX em 
10 litros de água) e aplicar aproximadamente 2 a 
3 litros da mistura por animal adulto. Para animais 
com menos de 100 kg de peso vivo, aplicar 
aproximadamente 1 litro da mistura por animal. 
Aplicar o produto diretamente sobre os nódulos 
larvares.

USO TÓPICO: Esfregar ou pincelar BERNEX 
diretamente nos nódulos larvares, após prévia 
diluição a 0,15% (15mL de BERNEX em 10 litros 
de água ou óleo).

MODO DE USAR:
Administrar por via intravenosa (lentamente).  
Pode ser usado também pelas vias subcutânea 
e intramuscular, dividindo a dose e injetando em 
lugares diferentes.
Bovinos e Equinos adultos: 100 mL a 200 mL
Bezerros, Potros, Suínos, Ovinos e Caprinos: 
10 mL a 50 mL
Leitões e Caninos: 5 mL a 10 mL
Alteração no modo de usar, a critério do Médico 
Veterinário.

Cálcio Glicosado 
Labovet

TERAPÊUTICOS

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
BOVINOS:  ABATE – 3 DIAS; LEITE – 1 DIA.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A BULA 
DO PRODUTO.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE E LEITE.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O 
RÓTULO-BULA DO PRODUTO.

Bernicida externo a base de 
Dichlorvos Associação injetável de cálcio, 

fósforo e magnésio

PRECAUÇÕES:
Consulte a bula do produto.
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MODO DE USAR:
Medir a quantidade de Carbeson e fazer uma 
pré mistura em um pulverizador com certa 
quantidade de água. Misturar adequadamente 
com um bastão até formar uma mistura 
homogênea, completando com o volume de 
água indicado na tabela abaixo. Aplicar sobre o 
animal com pulverizador até ele ficar totalmente 
molhado, especialmente nas regiões mais 
infestadas pelos parasitas. Em gado leiteiro, 
aplicar após a ordenha.

TABELA DE DILUIÇÃO:
Usar em aspersão na proporção de 1:400
12,5 mL em ................................................. 5 L d’água
25,5 mL em ............................................... 10 L d’água
50,0 mL em .............................................. 20 L d’água
75,0 mL em ............................................... 30 L d’água
100,0 mL em ............................................ 40 L d’água
250,0 mL em .......................................... 100 L d’água 
1L em ....................................................... 400 L d’água

Carbeson

√  Seu rebanho livre de carrapatos e bernes! APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 50 mL, 250 mL e 1L

PRECAUÇÕES: 
Consulte a bula ou rótulo-bula do produto.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
0,0 Dimetil 2,2 Diclorovinil Fosfato  
(D.D.V.P)..............................................................60,0 g
2 Cloro 1 (2,4 Diclorofenil) Vinil Dietilfosfato 
(Clorfenvinfos)................................................ 15,0 mL 
Alquil Aril Sulfonato de Cálcio ........................20,0 g
Xilol q.s.p .......................................................100,0 mL

INDICAÇÃO:
Combina a ação carrapaticida e bernicida do 
Clorfenvinfos + D.D.V.P, conseguindo com uma 
única aplicação combater o carrapato e o berne 
em bovinos.

CATÁLOGO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS

PRECAUÇÕES:

•  Usar luvas de borracha, máscaras cobrindo nariz e boca, óculos protetores, macacão
com mangas compridas, avental impermeável e botas;
•  Não utilize o produto após 24 horas de preparo;
•  Não utilize concentrações mais elevadas e nem com outra medicação fosforada
simultaneamente;
•  Não é recomendável usar em vacas no último mês de gestação;
•  Conserve longe de crianças e animais domésticos;
•  Não reutilize embalagens vazias;
•  Não guarde ou aplique próximo à alimentos, bebidas, medicamentos e produtos de
higiene;
•  Não coma, não beba e não fume durante o manuseio;
•  Não descarte a embalagem ou produto no meio ambiente;
•  Manusear o produto e fazer as diluições em locais arejados;
•  Não é recomendado aplicar o produto quando houver ventos. Não aplicar contra o
vento, evitando respirar partículas pulverizadas;
•  Não jogar o produto ou resto de diluições em rios, lagos, açudes e fontes de água;
•  Aplicar o produto após a ordenha;
•  Não desentupir bicos, orifícios e válvulas com chaves;
•  Não utilize equipamentos com vazamentos;
•  Evitar o contato do produto com a pele e mucosas do corpo humano. No caso de
acidentes ocasionais, lavar as partes afetadas várias vezes com água e sabão e
procurar atendimento médico.
•  Produto Organofosforado: Antídoto Sulfato de Atropina. Em caso de intoxicação em
animais, aplicar por via subcutânea ou intramuscular 3 a 10 mL de Sulfato de Atropina
à 1%.

RESTRIÇÕES DE USO:

•  Não é recomendável a aplicação deste produto em vacas no último mês de gestação;

•  Não é aconselhável banhar animais debilitados, estressados ou sedentos;

•  Evitar a aplicação deste produto nas horas de sol e calor intensos.

Antiparasitário externo para 
pulverização no combate a 
carrapatos e bernes

PERÍODO DE CARÊNCIA:
BOVINOS: ABATE – 3 DIAS, LEITE – 1 DIA.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A BULA 
OU RÓTULO-BULA  DO PRODUTO.
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Enterobacter

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Neomicina (Sulfato).............................................2,5 g
Ftalilsulfatiazol....................................................10,0 g
Gel de Hidróxido de Alumínio......................50,0 mL
Veiculo...q.s.p...............................................100,0 mL

INDICAÇÕES:
É a associação de um antibiótico de largo espectro, 
o Sulfato de Neomicina, e uma sulfamida de ação 
prolongada e baixa toxicidade o Ftalilsulfatiazol. 
Contém em sua fórmula o gel de Hidróxido de 
Alumínio, que tem ação antiácida e protetora 
da mucosa gástrica e intestinal. É indicado no 
tratamento das infecções gástricas como Paratifo 
dos bezerros, Colibacilose, Eimeriose, Enterite dos 
leitões, Gastrenterites causadas por Escheríchia 
coli, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella, Shigella e 
Proteus.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 50 mL, 100 mL e 220 mL.

MODO DE USAR:
Via oral, na dosagem de 25 mg de neomicina por 
kg de peso vivo diariamente, ou seja, 1 mL de 
Enterobacter por kg de peso do animal a ser tratado, 
por dia.

POSOLOGIA BÁSICA:
Potros e Bezerros: 30 mL, de 12 em 12 horas.
Cordeiros e Leitões: 15,0 mL, de 12 em 12 horas.
Cães: 5,0 mL, de 8 em 8 horas.
Gatos: 2,5 mL, de 8 em 8 horas.
Agite o frasco antes de usar. 
Continuar o tratamento por 48h após o 
desaparecimento do quadro clínico.
O uso profilático do medicamento fica a critério do 
Médico Veterinário.
Alterações no modo de usar, a critério do Médico 
Veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
BOVINOS E OVINOS: 
ABATE – 30 DIAS; LEITE – 7 DIAS.
SUÍNOS: 
ABATE – 30 DIAS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE 
CARÊNCIA, CONSULTE A BULA DO PRODUTO.

Dexametasona 
Labovet

APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 10 mL.

FÓRMULA:
Cada 10 mL contém:
Acetato de Dexametasona.........................20,0 mg
Veículo aquoso q.s.p.....................................10,0 mL

INDICAÇÕES:
Como anti-inflamatório, é indicado no tratamento 
do reumatismo, artrites, poliartrite e outras 
síndromes dolorosas articulares, nervosas ou 
musculares. Como antialérgico, é indicado nas 
afecções alérgicas, pruridos associados com 
dermatoses, eczemas não específicos e estados 
anafiláticos. Pelos seus efeitos glicogênicos é 
indicado na cetose bovina, estado de choque, 
toxemia e crise circulatória.

CONTRAINDICAÇÕES:
Não usar em infecções virais, animais com tuber-
culose, nefrites crônicas, úlceras pépticas e de 
córnea, e em fêmeas com adiantado estado de 
prenhez.

√  Antibióticos de baixa toxicidade.
√  Seus animais livres da diarreia.
√  Mais proteção com hidróxido de alumínio gel.

MODO DE USAR:
Pode ser administrado por via intramuscular, 
intra-articular ou periarticular.
Bovinos e Equinos adultos- 2,5mg a 5mg para 
100kg/PV (1,25mL a 2,5mL do produto para 
cada 100kg de peso vivo).
Potros, Ovinos, Caprinos, Suínos e Bezerros - 
0,50mg a 1,0mg para 10kg/PV (0,25mL a 0,5mL 
do produto para cada 10kg de peso vivo).
Cães e Gatos - 0,125 mL a 0,25 mL do produto 
para cada 5 kg de peso vivo.
Alteração no modo de usar, a critério do Médico 
Veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS: 
ABATE - 7 DIAS; LEITE - 3 DIAS.
EQUINOS E SUÍNOS: ABATE - 7 DIAS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A BULA 
DO PRODUTO.

Solução injetável anti-inflamatória, 
antialérgica e glicogênica

Antibiótico oral de largo espectro 
com associação de neomicina, sulfa 
e hidróxido de alumínio gel

PRECAUÇÕES:
Consulte a bula do produto.

PRECAUÇÕES:
Consulte a bula do produto.
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MODO DE USAR:
Agitar o frasco antes de usar. Administrar por via 
intramuscular, lentamente com agulhas adequa-
das, de preferência nos músculos do pescoço. 
Não massagear o local.
Leitões de 3 a 5 dias: 2 mL. Uma única dose de 
2 mL é suficiente para prevenir ou curar a anemia 
ferropriva.
Bezerros: 8 a 12 mL.
Alteração na posologia a critério do Médico Ve-
terinário.

INDICAÇÕES:
Tratamento preventivo e curativo das anemias 
ferroprivas dos bezerros e principalmente dos 
leitões recém nascidos, criados em confinamen-
to sem acesso a terra. Tratamento de anemia 
em outros animais sempre que ocorrem perdas 
de sangue por verminose, anemias infecciosas, 
anaplasmose, metrorragias, partos ou cirurgias.

Ferro Dextrano
Labovet

√  Ferro Dextrano+B12, ideal para tratar e preve-
nir anemais ferroprivas.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 10 mL, 20 mL, 50 mL e 100 mL.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Ferro Dextrano (contendo 55 mg Fe) ..............30,0 g
Vitamina B12...............................................1.000,0 mcg
Fenol............................................................................0,5 g
Água Destilada q.s.p .......................................100,0 mL

FÓRMULA: 
Cada 100 g contém:
Mebendazol........................................................ 10,0 g
Veículo q.s.p .....................................................100,0 g

INDICAÇÕES:
Controle e tratamento dos principais helmintos 
parasitas dos equídeos como: Strongylus vulgaris, 
S. equinus, S. edentatus, Parascaris equorum, Oxyrius 
equi. O produto também tem elevado poder ovici-
da.

APRESENTAÇÕES:
Seringa plástica contendo 30 g.

MODO DE USAR:
Após certificar-se do peso correto do animal, ob-
servar a graduação existente na seringa, girar o 
anel, ajustando-o no êmbolo de acordo com o 
peso vivo do animal a ser tratado. Introduzir a ex-
tremidade da seringa na boca do animal e pressio-
nar o êmbolo até o anel. Alteração da posologia a 
critério do Médico Veterinário.

TABELA DE DOSAGEM:
 Peso Vivo                                                                   Produto
Até 150 kg ............................................................. 7,5 g
Até 300 kg ...........................................................15,0 g
Até 450 kg ...........................................................22,5 g
Até 600 kg ...........................................................30,0 g

Equimag Pasta 10%

PERÍODO DE CARÊNCIA:
EQUINOS:  ABATE – ESTE PRODUTO NÃO DEVE 
SER APLICADO EM EQUINOS DESTINADOS AO 
ABATE.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO 
DE CARÊNCIA, CONSULTE O RÓTULO-BULA DO 
PRODUTO.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE E LEITE.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A BULA 
DO PRODUTO.

Anti-helmíntico oral de amplo 
espectro para equídeos Antianêmico injetável a base de Ferro 

Dextrano e Vitamina B12

PRECAUÇÕES:
Consulte a bula do produto.  
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MagHorse  Antisseptic
Shampoo com Silicone

√  Protege seu animal contra fungos e bactérias.
√  Pelos mais macios e hidratados com silicone.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Triclosan.................................................................0,2 g
Lauril éter Sulfato de Sódio.............................24,0 g
Dietanolamina de Ácido Graxo de Coco.........2,5 g
Silicone................................................................... 1,0 g
Água Deionizada q.s.p................................100,0 mL

INDICAÇÕES:
Indicado para equídeos, ao mesmo tempo que 
higieniza e embeleza, tem ação antisséptica 
contra bactérias e fungos. A presença do silicone 
forma uma fina camada hidrofóbica, que deixa os 
pelos macios, hidratados, naturais, suavemente 
perfumados e fáceis de pentear ou escovar. 

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 1 L e 5 L.

MODO DE USAR:
Molhar previamente o animal, aplicar o sham-
poo fazendo movimentos circulares até produzir 
espuma por todo o corpo. Deixar coberto pela 
espuma por aproximadamente 3 minutos e en-
xaguar. Repetir a operação caso seja necessário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
EQUINOS: ABATE – CARÊNCIA ZERO.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO 
DE CARÊNCIA, CONSULTE O RÓTULO-BULA DO 
PRODUTO.

Shampoo neutro antisséptico com 
silicone para equídeos

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 100 mL e 200 mL.

Fluido Veterinário
Labovet

√  Ideal contra dores musculares e lesões.
√  Combina ação da Terebintina, Salicilato de 
Metila e Cânfora.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Essência de Terebintina................................10,0 mL
Salicilato de Metila................................................5,0 g
Cânfora...................................................................1,0 g
Veículo q.s.p.................................................100,0 mL

INDICAÇÕES:
Solução anti-inflamatória e analgésica de uso 
tópico para bovinos, equinos, ovinos, caprinos, 
suínos, caninos e aves.
É indicado nas entorses, distensões musculares 
e dos tendões, reumatismo, bursites e qualquer 
lesão traumática do tecido subcutâneo. Tam-
bém é usado em cavalos de corrida.

MODO DE USAR:
Pulverizar o produto na região afetada e em se-
guida massagear. Fazer de 3 a 4 aplicações diá-
rias até a cura. Não enxaguar o local da aplicação.
Alteração no modo de usar a critério do Médico 
Veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE, LEITE E OVOS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO 
DE CARÊNCIA, CONSULTE O RÓTULO-BULA DO 
PRODUTO.

Anti-inflamatório e analgésico 
tópico em spray



Antimastítico intramamário a base 
de Gentamicina
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MODO DE USAR:
Após a completa ordenha de todas as tetas e 
limpeza do úbere com o desinfetante habitual, 
desde que seja compatível com o Mastilac, in-
jetar todo o conteúdo de uma seringa em cada 
teta e, após, fazer uma leve massagem de baixo 
para cima, para espalhar o produto. A aplicação 
deve ser feita durante um período mínimo de 3 
dias ou até a completa extinção do quadro clíni-
co, o que geralmente ocorre no prazo de 5 dias 
desde o início do tratamento.

INDICAÇÕES:
Indicado no tratamento de mastites das vacas 
em lactação ou como profilático do período seco. 
Atua em mastites catarrais cuja etiologia seja 
alguma das descritas a seguir: Staphylococcus 
aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus 
uberis, Enterococcus, Corynebacterium bovis, Es-
cherichia coli, Pseudomonas e Proteus.

Mastilac

APRESENTAÇÕES:
Seringa contendo 10 g acompanhado de cânula 
intramamária.

 FÓRMULA:
Cada 100 g contém:
Sulfato de Gentamicina......................................0,9 g
Veículo q.s.p .....................................................100,0 g
*equivalente a 0,5 g de gentamicina base

PERÍODO DE CARÊNCIA:
BOVINOS:  ABATE – 30 DIAS; LEITE – 04 DIAS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A BULA 
DO PRODUTO.

√  MEBENDAZOL+TRICLORFON
      Dupla ação contra vermes indesejados!
√  Combate ovos e vermes adultos.

FÓRMULA: Cada 100 g contém
Mebendazol........................................................... 10 g
Triclorfom............................................................ 52,5 g
Excipiente q.s.p ............................................... 100,0 g

INDICAÇÕES:
Atua no controle e tratamento dos principais 
helmintos parasitas dos equídeos como: Stron-
gyloides westeri, Strongylus vulgaris, S. equinus, S. 
edentatus. Eficaz também sobre formas larvares 
de Gasterophilus intestinalis, Gasterophilus nasalis 
e Habronema. O produto também tem elevado 
poder ovicida.

PRECAUÇÕES:
Consulte o rótulo-bula do produto.

PRECAUÇÕES:
Consulte a bula do produto.

APRESENTAÇÕES:
Seringa plástica contendo 33 g.

TABELA DE DOSAGEM:
Peso Vivo                                                                   Produto
Até 150 kg ............................................................  9,0 g
Até 300 kg  ...........................................................18,0 g
Até 450 kg  ...........................................................27,0 g
Até 550 kg  ...........................................................33,0 g

MagHorse Plus Pasta 10%

PERÍODO DE CARÊNCIA:
EQUINOS: ABATE – ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS DESTINADOS AO ABATE. 
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE CARÊNCIA, CONSULTE O RÓTULO-BULA  DO PRODUTO.

MODO DE USAR:
Após certificar-se do peso correto do animal, e ob-
servar a graduação existente na seringa, girar o anel, 
ajustando-o no êmbolo de acordo com o peso vivo 
do animal a ser tratado. Introduzir a extremidade da 
seringa na boca do animal e pressionar o êmbolo até 
o anel. Alterações na posologia e modo de usar a cri-
tério do Médico Veterinário.

Anti-helmíntico oral de largo 
espectro para equídeos



Estimulante injetável orgânico, 
revigorante e reconstituinte

Solução desinfetante, antisséptica 
e germicida
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N.P.T. √  Cascos e patas livres de infecções podais.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Formol (37 a 39% aldeído fórmico)............80,0 mL
Alquil Benzeno Sulfato de Sódio q.s.p....100,0 mL

INDICAÇÕES:
Indicado no tratamento das infecções podais: 
Frieiras, “Foot rot”, podridão dos cascos e abces-
sos das patas de bovinos, ovinos e equinos.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 1 L e 4,5 L.

PRECAUÇÕES:
Consulte o rótulo-bula do produto.

MODO DE USAR:
Submete-se os animais a um pedilúvio (lavapé) 
com uma solução de 1 litro de N.P.T. para 19 litros 
de água limpa. No pedilúvio os animais devem 
permanecer com os cascos em imersão por 2 a 
5 minutos. É conveniente que ao entrar no pedi-
lúvio, os animais tenham as patas limpas, o que 
favorece a ação do produto. Em rebanho muito 
infectado é aconselhável a higiene dos cascos 
(corte e remoção dos tecidos necrosados) antes 
do tratamento.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE E LEITE. 
ACONSELHÁVEL DESPREZAR A PRIMEIRA 
ORDENHA.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O 
RÓTULO-BULA DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 100 mL, 250 mL e 500 mL.

Modificador  
Orgânico Profit

√  Com Aminoácidos, Minerais e Vitaminas es-
senciais para as funções orgânicas!
√  Adjuvante nos tratamentos de doenças.
√  Seu animal mais forte e saudável.

FÓRMULA
Cada 500 mL contém:
Monoglutamato de Sódio......................2.100,0 mg
Cloridrato de L-Lisina..............................5.000,0 mg
Glicina.........................................................2.100,0 mg
DL-Metionina............................................1.050,0 mg
L-Leucina...................................................1.050,0 mg
Cloridrato de L-Histidina........................1.050,0 mg
L-Triptofano..................................................250,0 mg
L-Valina.......................................................1.000,0 mg
Cloridrato de L-Arginina.........................1.000,0 mg
Cloreto de Cobalto........................................65,0 mg
Sulfato de Cobre............................................10,0 mg
Iodeto de Potássio........................................75,0 mg
Cloreto de Zinco............................................50,0 mg

Cloreto de Sódio..........................................210,0 mg
Hipofosfito de Cálcio...............................7.500,0 mg
Cloreto de Magnésio...............................1.050,0 mg
Vitamina B12........................................25.000,0 mcg
Vitamina D2......................................10.000.000,0 UI
Vitamina E........................................................500,0 UI
Tween 80....................................................6.500,0 mg
Ácido Oleico..............................................3.750,0 mg
Metil Parahidroxibenzoato........................500,0 mg
Fenol...........................................................2.500,0 mg
Trietanolamina..........................................2.000,0 mg
Hidróxido de Alumínio....................................150,0 g
Água para injetáveis q.s.p..........................500,0 mL

INDICAÇÕES:
Estimulante do metabolismo orgânico de bovi-
nos, ovinos e caprinos, como adjuvante no tra-
tamento de doenças infecciosas e parasitárias e 
como auxiliar nas deficiências nutricionais. Pos-
sui em sua formulação aminoácidos, vitaminas e 
minerais capazes de estimular as funções orgâ-
nicas do animal.

MODO DE USAR:
Administrar por via subcutânea em dose única.
Bovinos: .......................................................... 10,0 mL
Ovinos e caprinos: .......................................... 5,0 mL
Alteração na posologia e modo de usar a critério do 
Médico Veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE E LEITE.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO 
DE CARÊNCIA, CONSULTE O RÓTULO-BULA 
DO PRODUTO.



Pomada antisséptica, 
descongestionante, hidratante, 
anti-inflamatória e cicatrizante

Solução antisséptica, desinfectante, 
emoliente, cicatrizante e seladora
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MODO DE USAR:
Na prevenção e controle da mastite: imergir os 
tetos previamente lavados em Previne Mastite 
imediatamente após cada ordenha. Para eficaz 
prevenção da mastite, efetuar este tratamento 
também no período seco, uma vez ao dia,  para 
diminuição do número de bactérias nos tetos.
Na desinfecção de ferimentos e em umbigo 
de recém-nascidos: após a limpeza do ferimen-
to, aplicar Previne Mastite duas vezes ao dia, até 
completa cicatrização.
Na desinfecção de estábulos, ordenhadei-
ras, equipamentos e instrumentos usados na 
agropecuária: diluir 1 litro de Previne Mastite em 
10 litros de água potável e pulverizar ou enxaguar 
os materiais a serem desinfectados.

INDICAÇÕES:
Antisséptico tópico, indicado na prevenção e con-
trole da mastite, desinfecção de materiais e cam-
pos cirúrgicos; desinfecção e auxílio na cicatrização 
de ferimentos e em umbigo de recém-nascidos. 
Pela sua ação emoliente e seladora, evita a racha-
dura dos tetos e a contaminação até a próxima 
ordenha.  Quando diluído em 1:10 o produto pode 
ser utilizado na desinfecção e limpeza de estábulos, 
ordenhadeiras, equipamentos e instrumentos usa-
dos na agropecuária.

Previne Mastite

√  Prevenção e controle da Mastite.
√  Desinfecção de materiais e campos cirúrgicos.
√  Auxiliar na cicatrização de ferimentos e umbigos.
√  Ação emoliente e seladora.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 1 L e 5 L.

PRECAUÇÕES:
Consulte o rótulo-bula do produto.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Digluconato de Clorexidina à 20% .................. 1,0 g
Cloreto de Cetrimônio à 25%........................... 0,5 g
Veículo emoliente q.s.p..............................100,0 mL

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
CARÊNCIA ZERO PATA ABATE E LEITE.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O 
RÓTULO-BULA DO PRODUTO.

Pomada Mamil
Labovet

5 em 1:
√  Antisséptico
√  Descongestionante do úbere
√  Hidratante
√  Ação anti-inflamatória
√  Cicatrizante

FÓRMULA:
Cada 200 g contém:
Iodeto de Potássio.............................................10,0 g
Iodo ......................................................................... 2,0 g
Cânfora ................................................................16,0 g
Resorcinol ............................................................. 3,0 g
Óleo de Croton .................................................0,5 mL
Tintura de Beladona ......................................0,46 mL
Glicerina............................................................0,32 mL
Vaselina Sólida................................................. 120,0 g
Lanolina ........................................................... 12,0 mL
Cera Virgem...........................................................3,0 g
Veículo  q.s.p.....................................................200,0  g

INDICAÇÕES:
Para o tratamento externo do úbere e das tetas 
e indiretamente como auxiliar no tratamento 
das mamites infecciosas; descongestionante do 
úbere, nas rachaduras das tetas e inflamações 
inespecíficas do úbere.

PRECAUÇÕES:
Consulte a bula do produto.

APRESENTAÇÕES:
Pote contendo 200g.

MODO DE USAR:
Lavar cuidadosamente todo o úbere com água 
morna (40oC-50°C) e sabão para remover a sujeira, 
enxugar e massageiar suavemente todo o úbere 
com a Pomada Mamil. Aplicar 1 a 2 vezes ao dia até 
o desaparecimento dos sintomas.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
 CARÊNCIA ZERO PARA ABATE E LEITE.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A BULA 
DO PRODUTO.
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Sulfato de 
Atropina 1%

√  Maior concentração de atropina.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Sulfato de Atropina..............................................1,0 g
Veículo aquoso q.s.p...................................100,0 mL

INDICAÇÕES:
Indicado como adjuvante pré-anestésico para 
diminuir a salivação e a secreção do trato respi-
ratório e para bloquear o reflexo vagal no coração 
durante a indução da anestesia e intubação (res-
tabelecimento da frequência cardíaca e pres-
são arterial). Nas intoxicações por inseticidas 
organofosforados. Como estimulante cardíaco 
e respiratório. Como antiespasmódico nas con-
trações intestinais, uretrais e vesicais.

PRECAUÇÕES E EFEITOS ADVERSOS:
Consulte a bula do produto.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 5mL e 20 mL.

MODO DE USAR:
Via de administração: Intramuscular (IM), Intraveno-
sa (IV) ou subcutânea (SC).
Bovinos: Como adjuvante pré-anestésico: 0,006 
mL – 0,012 mL/Kg IM. Tratamento de intoxicações 
colinérgicas (organofosforados): 0,05 mL/Kg - ad-
ministrar  1/4 da dose IV e o restante SC ou IM; pode 
repetir a dose a cada 3- 4 horas, por 1-2 dias.
Equinos: Para tratamento de bradiarritmias de-
vido ao aumento do tônus parassimpático: 0,001 
mL – 0,002 mL/kg IV - administrar 1/4 da dose IV 
e o restante SC ou IM. Como broncodilatador: 
0,5mL IV para 400 - 500 kg de animal. Tratamento 
de intoxicações colinérgicas (organofosforados): 
0,022mL/Kg - administrar 1/4 da dose IV e o restan-
te SC ou IM. 
Suínos: Como adjuvante pré-anestésico: 0,004 
mL/Kg IM. Tratamento de intoxicações colinérgi-
cas (organofosforados): 0,022 mL/Kg - administrar 
1/4 da dose IV e o restante SC ou IM.
Ovinos e Caprinos: Como adjuvante pré-anesté-
sico: 0,015 -0,03 mL/Kg IM. Tratamento de intoxi-
cações colinérgicas (organofosforados): 0,05 mL/
Kg - administrar 1/4 da dose IV e o restante SC ou IM; 
pode repetir a dose a cada 3-4 horas, por 1-2 dias.
Alteração no modo de usar, a critério do Médico Ve-
terinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE E LEITE.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A BULA 
DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 100 mL e 500 mL.

Rumivet

INDICAÇÕES:
Tratamento do meteorismo ou timpanismo 
do rúmen (empazinamento), agudo ou crôni-
co e todas as formas de indigestão em bovi-
nos, ovinos, caprinos, e timpanismo do ceco 
dos equinos.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Silicone................................................................1,5 mL
Metilcelulose......................................................... 2,0 g
Veículo aquoso q.s.p...................................100,0 mL

Rumivet pode ser também introduzido dire-
tamente no rúmen dos ruminantes e no ceco 
dos equinos, depois da operação direta da 
retirada do ar, para assim impedir nova for-
mação de gases e espuma. Agitar o produto 
antes de usar. Alteração no modo de usar, a 
critério do Médico Veterinário.

MODO DE USAR:
Administrar por via oral.
Bovinos - 1 frasco de 100 mL, puro ou diluído em 
500 mL de água morna.
Equinos - 1 frasco de 100 mL, puro ou diluído em 1 
litro de água morna. Pode-se usar em clíster, diluindo 
um frasco em 2 litros de água morna.
Ovinos e Caprinos - 2 a 3 colheres de sopa (30 mL 
a 40 mL), puro ou diluído em 250 mL de água morna.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE E LEITE.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO 
DE CARÊNCIA, CONSULTE A BULA OU RÓTULO-
BULA DO PRODUTO.

Emulsão oral a base de Silicone 
e Metilcelulose Solução injetável a base de Atropina



Pomada tópica sedativa, 
descongestionante e balsâmica

14

CATÁLOGO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS

MODO DE USAR:
Aplicar uma leve camada de Traumex distri-
buindo com a mão, ou pincel macio sobre a 
região afetada, massageando por alguns mi-
nutos. Fazer aplicações diárias até a cura. Al-
teração no modo de usar, a critério do Médico 
Veterinário.

INDICAÇÕES:
Estados inflamatórios em geral, agudos ou crô-
nicos; inchações nas articulações; contusões, 
machucados, luxações, tumores e reumatismo; 
inflamação do úbere e tratamento externo auxiliar 
das mastites; picadas de insetos e animais peço-
nhentos.

Traumex Pomada

√  Poder anti-inflamatório.
√  Tratamento auxiliar de mastites.
√  Atua nas picadas de insetos e animais peçonhentos.

APRESENTAÇÕES:
Bisnaga contendo 100 g.

FÓRMULA:
Cada 100 g contém:
Salicilato de Metila................................................... 3,0 g
Bálsamo do Peru......................................................5,0 g
Extrato Mole de Beladona......................................2,0 g
Cânfora.......................................................................1,0 g
Óxido de Zinco.......................................................10,0 g
Excipiente q.s.p...................................................100,0 g

PERÍODO DE CARÊNCIA:
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE, LEITE E OVOS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO 
DE CARÊNCIA, CONSULTE O RÓTULO-BULA DO 
PRODUTO.

√  Composto por Vitaminas e Minerais.
√  Mais energia para seu animal.

FÓRMULA:
Cada 500 mL contém:
Vitamina B1.....................................................10,0 mg
Vitamina B6.....................................................10,0 mg
Nicotinamida.............................................1.000,0 mg
Dextrose..................................................50.000,0 mg
Cloreto de Sódio......................................3.500,0 mg
Cloreto de Potássio....................................200,0 mg
Cloreto de Cálcio.........................................120,0 mg
Cloreto de Magnésio.....................................50,0 mg
Veículo aquoso q.s.p...................................500,0 mL
Cada Ampola de 4 mL contém:
Vitamina B12.......................................... 8.000,0 mcg
Veículo aquoso q.s.p........................................4,0 mL

INDICAÇÕES:
Indicado no tratamento das hipovitaminoses, 
estresse por excesso de trabalho, produção ou 
doença, na convalescência de doenças infec-
ciosas ou intervenções cirúrgicas, acetonemia, 
hipotrofia orgânica, caquexia e desidratação.

APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 500 mL acompanhado de ampola 
de Vitamina B12, equipo gotejador e agulha.

MODO DE USAR:
Administrar por via intravenosa (lentamente), 
subcutânea ou intraperitonial.
Bovinos e Equinos: 1L a 2L.
Bezerros, Ovinos e Suínos: 500 mL (1/2 litro).
Cães e Gatos: 30 mL a 50 mL (via intravenosa) 
ou 100 mL a 200 mL (via subcutânea).

PRECAUÇÕES:
• Acrescentar a Vitamina B12 ao frasco de 
Suprevit no momento do uso.
• A administração por via intravenosa deve ser 
feita muito lentamente.
• Alteração no modo de usar, a critério do Médico 
Veterinário.

Suprevit

PERÍODO DE CARÊNCIA:
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE E LEITE.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO 
DE CARÊNCIA, CONSULTE O RÓTULO-BULA DO 
PRODUTO.

Soro injetável estimulante energético 
e desintoxicante
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Vitamina B1

FÓRMULA:
Cada 20 mL contém:
Vitamina B1 (Cloridrato de Tiamina)................2,0 g
Veículo aquoso q.s.p.................................... 20,0 mL

INDICAÇÕES:
Polineurite e inapetência em caninos, felinos e 
equinos. Transtornos gastrintestinais em cani-
nos, felinos e aves. Bradicardia em suínos por 
lesões degenerativas (aurículo-ventricular) e 
em recém-nascidos alimentados com ração 
deficiente em tiamina. Na carência de vitamina 
B1 que pode provocar nos animais as seguin-
tes sintomatologias: anorexia, fadiga, perda de 
peso, dores musculares, cãibras e debilidade 
muscular geral.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 20 mL.

MODO DE USAR:
Via de administração: Intramuscular. Em aves re-
comenda-se aplicar na via subcutânea.
Equinos e Bovinos: 3 mL a 5 mL diariamente, du-
rante 5 a 10 dias consecutivos.
Potros, Bezerros, Suínos, Caprinos e Ovinos: 
1 mL a 2 mL diariamente, durante 5 a 10 dias con-
secutivos.
Cães, Gatos, Leitões e Aves: 0,5mL a 1mL dia-
riamente, durante 5 a 10 dias consecutivos.
Alteração na posologia e modo de usar, a critério 
do Médico Veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE, LEITE E OVOS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE 
CARÊNCIA, CONSULTE A BULA DO PRODUTO.

INDICAÇÕES:
Tratamento das avitaminoses e hipovitaminoses 
de vitamina A, que pode ocasionar:
Felinos e caninos: Afecções oculares, conjuntivite, 
xeroftalmia, cegueira noturna (hemeralopia). Sinto-
mas gerais de afecções cutâneas e pelo sem brilho.

CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES:
Consulte a bula do produto.

APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 20 mL.

Vitamina A

√  Essencial para visão e crescimento saudável 
do seu animal.

FÓRMULA:
Cada 20 mL contém:
Vitamina A (Palmitato).........................2.000.000 UI
Veículo oleoso q.s.p......................................20,0 mL

MODO DE USAR:
Via de administração: Intramuscular. Em aves 
recomenda-se aplicação subcutânea.
Bovinos, Equinos e Muares: 10 mL diariamente, 
durante 3 a 6 dias consecutivos.
Potros, Bezerros, Suínos, Caprinos e Ovinos: 
4mL a 6mL diariamente, durante 3 a 6 dias con-
secutivos.
Cães, Gatos, Leitões e Aves: 1 mL a 2 mL dia-
riamente, durante 3 a 6 dias consecutivos.
Alteração na posologia e modo de usar, a critério 
do Médico Veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE, LEITE E OVOS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A BULA 
DO PRODUTO.

Suínos : Diarreia, andar vacilante e incoordena-
do, levando a paralisia das patas traseiras; posição 
anormal da cabeça; observando-se nas carências 
mais acentuadas a cegueira noturna.
Suínos e Bovinos: Esterilidade, aborto ou partos 
com fetos mortos.
Ovinos, Equinos e Bovinos: Transtornos nervo-
sos com incoordenação muscular, passo vacilante 
e ataques convulsivos.
Aves: A deficiência dessa vitamina afeta a integri-
dade do tecido muscular e causa diminuição do seu 
desenvolvimento e aspecto arrepiado das penas.

Solução injetável  a base de 
vitamina A

Solução injetável a base de
Cloridrato de Tiamina
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MODO DE USAR:
Via de administração: 
Intramuscular ou endovenosa.
Equinos e Bovinos: 1 frasco de 20 mL por dose.
Potros, Bezerros, Suínos e Ovinos e Caprinos: 
10 mL por dose.
Cães: 5 mL por dose.
Fazer 5 a 6 aplicações diárias ou em dias alternados ou 
de acordo com a orientação do Médico Veterinário.
Alterações na posologia e modo de usar, a critério do 
Médico Veterinário.

Vitamina C

√  Combate hipovitaminoses C.
√  Aumento das defesas orgânicas.
√  Adjuvante nos estados hemorrágicos e febris.

CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES:
Consulte a bula do produto.

APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 20 mL.

FÓRMULA:
Cada 20 mL contém:
Vitamina C (Ácido Ascórbico)............................3,0 g
Veículo aquoso q.s.p.....................................20,0 mL

INDICAÇÕES:
Indicado nas hipovitaminoses C provocadas 
por defeitos na síntese ou na absorção do áci-
do ascórbico pelo organismo. Age também 
aumentando as defesas orgânicas nas conva-
lescenças das doenças infecciosas, na toxicose 
gravídica, no aborto habitual durante a prenhez 
e no aleitamento como medicamento auxiliar. 
Adjuvante nos estados hemorrágicos e febris, 
acompanhando o tratamento específico. Atua 
formando e mantendo a matéria intercelular 
como o colágeno dos tecidos fibrosos, matriz 
de ossos, dentes e cartilagens.

√  Essencial para síntese de proteínas e produ-
ção de glóbulos vermelhos.

FÓRMULA:
Cada 20 mL contém:
Vitamina B12 (Cianocobalamina)...............20,0 mg
Veículo aquoso q.s.p.................................... 20,0 mL

INDICAÇÕES:
Nas anemias macrocíticas e nas produzidas 
após hemorragias e atos cirúrgicos. Revitalizador 
e restaurador das forças durante a fase de cres-
cimento, convalescência, nas perdas de peso e 
apetite.

CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES:
Consulte a bula do produto.

APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 20 mL.

MODO DE USAR:
Via de Administração: Intramuscular.
Bovinos, Equinos e Muares: 5mL, a cada 2 a 3 
dias.
Potros, Bezerros, Suínos, Caprinos e Ovinos: 
1 mL a 2 mL, a cada 2 a 3 dias.
Cães, Gatos, Leitões e Aves: 0,5 mL a 1 mL, a 
cada 2 a 3 dias.
Alteração na posologia e modo de usar, a critério 
do Médico Veterinário.

Vitamina B12

PERÍODO DE CARÊNCIA:
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE, LEITE E OVOS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A BULA 
DO PRODUTO. PERÍODO DE CARÊNCIA: 

CARÊNCIA ZERO PARA ABATE E LEITE.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A BULA 
DO PRODUTO.

Solução injetável a base de 
Cianocobalamina

Solução injetável a base de
Ácido Áscorbico
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Vitamina K

FÓRMULA:
Cada 20 mL contém:
Vitamina K 
(Menadiona Bissulfito de Sódio)....................30,0 mg
Veículo aquoso q.s.p.....................................20,0 mL

INDICAÇÕES:
Anti-hemorrágico e diminuidor do tempo de co-
agulação do sangue. Como acelerador da forma-
ção da protrombina do sangue. Coadjuvante no 
tratamento das coccidioses (diarreia de sangue, 
curso negro).

APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 20 mL.

MODO DE USAR:
Via de administração: Intramuscular ou endove-
nosa em dose única.
Equinos e Bovinos: 10 mL a 20 mL.
Potros, Bezerros, Suínos, Caprinos e Ovinos: 5 
mL a 10 mL.
Cães, Gatos, Leitões e Aves: 1 mL a 5 mL.
Em casos mais graves estas aplicações podem ser 
aumentadas e repetidas a critério do Médico Vete-
rinário.
Alterações na posologia e modo de usar a critério 
do Médico Veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE, LEITE E OVOS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE 
CARÊNCIA, CONSULTE A BULA DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 20 mL.

Vitamina E

√  Ideal para hipovitaminoses do tipo E.

FÓRMULA:
Cada 20 mL contém:
Vitamina E (Acetato de alfa-tocoferol)........... 2,0 g
Veículo oleoso q.s.p...................................... 20,0 mL

INDICAÇÕES:
Na prevenção e tratamento das hipovitamino-
ses E, cujos principais sintomas nos machos são: 
azoospermia, oligospermia, necrospermia, ana-
frodisia, infertilidade. Nas fêmeas: aborto e este-
rilidade desde que não seja por alteração anatô-
mica. Como adjuvante na manutenção da função 
reprodutora. Auxiliar nos casos de ninfomania.

MODO DE USAR:
Via de administração: Intramuscular profunda.
Bovinos, Equinos e Muares: 5 mL ao dia, em série 
de 4 a 5 aplicações.
Suínos e Cães: 2 mL a 3 mL ao dia, em série de 4 a 
5 aplicações.
Na prevenção do aborto e parto precoces das va-
cas, éguas e jumentas: aplicar uma série de 4 a 5mL 
diários, depois do sexto mês de gestação.
Alteração na posologia e modo de usar, a critério do 
Médico Veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
CARÊNCIA ZERO PARA ABATE E LEITE.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE 
CARÊNCIA, CONSULTE A BULA DO PRODUTO.

Solução injetável a base de
Alfa-Tocoferol

Solução injetável a base de
Menadiona
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VACINAS

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO 
DE USAR:
Administrar por via subcutânea, observando-se 
os cuidados usuais de assepsia.
Bovinos: 5 mL. 1ª dose aos 4 meses de idade e 
a 2ª dose 4 semanas após a 1ª vacinação. Filhos 
de mães não vacinadas devem receber a 1ª dose 
a partir da 2ª semana de vida.
Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os cordeiros 
e cabritos aos 30 dias de idade, repetir após 4 
semanas.
Animais vacinados devem ser revacinados 
anualmente. Outros esquemas de vacinação 
poderão ser adotados sob a responsabilidade 
exclusiva do Médico Veterinário, principalmen-
te em casos de surto.

INDICAÇÕES:
StarVac é indicada para bovinos, ovinos e capri-
nos, na profilaxia do Botulismo C e D, Carbúncu-
lo Sintomático (Peste da Manqueira), Gangrena 
Gasosa, Enterotoxemia Hemorrágica, Doença 
do Rim Polposo, Hepatite Necrótica Infecciosa e 
Morte Súbita dos Ruminantes.

Vacina produzida a partir de toxinas obtidas das 
culturas de C. septicum, C. perfringens B, C e D; C. 
novyi tipo B; C. sordelli, C. botulinum tipo C e D e 
uma bacterina obtida através da cultura de Clos-
tridium chauvoei, inativadas pelo formol e adsor-
vidas pelo hidróxido de alumínio gel. 

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 10 doses (50 mL), 20 doses 
(100 mL) e 50 doses (250 mL).

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e 
agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação 
/ Não vacinar animais doentes, parasitados, sub-
nutridos ou em condições de estresse / Adotar 
precauções necessárias para manejar fêmeas 
em gestação / Pode ocorrer uma reação no local 
da aplicação. Esta reação é transitória e desapa-
rece em poucos dias / O uso concomitante com 
substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias 
poderá interferir no desenvolvimento da respos-
ta imune após a vacinação / Verificar o prazo de 
validade do produto / Manter fora do alcance de 
crianças e animais domésticos / Descartar os 
frascos vazios e conteúdos residuais após o uso 
/ Conservar em temperatura de 2ºC a 8ºC / NÃO 
CONGELAR.

StarVac
Vacina Polivalente contra Botulismo, 
Enterotoxemia, Carbúnculo Sintomá-
tico, Gangrena Gasosa, Doença do 
Rim Polposo e Morte Súbita
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VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO 
DE USAR:
Administrar pela via subcutânea, observando-se 
os cuidados usuais de assepsia.
Bovinos: 5 mL. Vacinar os bezerros aos 4 meses 
de idade. Revacinar ao desmame.
Ovinos e Caprinos: 3 mL. Vacinar os cordeiros e 
cabritos aos 30 dias de idade e as ovelhas e ca-
bras 30 a 40 dias antes da parição.
Suínos: 3 mL. Vacinar as porcas dos 70 aos 90 
dias de gestação e os leitões aos 60 dias.
Animais vacinados devem ser revacinados anu-
almente. Outros esquemas de vacinação pode-
rão ser adotados sob a responsabilidade exclu-
siva do Médico Veterinário, principalmente em 
casos de surto.

INDICAÇÕES:
Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manquei-
ra) dos bovinos, ovinos e caprinos, Gangrena 
Gasosa dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos, 
Hepatite Necrótica dos bovinos e ovinos, Desin-
teria dos cordeiros (Enterite Necrótica), Entero-
toxemia dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos 

Vacina  
Clostrimune 8

Vacina produzida a partir de toxinas obtidas das 
culturas de C. septicum, C. perfringens B, C e D; C. 
novyi; C. sordelli; C. tetani e uma bacterina obtida 
através da cultura de Clostridium chauvoei, inati-
vadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de 
alumínio gel. 

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 10 doses (50 mL), 20 doses 
(100 mL) e 50 doses (250 mL).

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e agu-
lhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não 
vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos 
ou em condições de estresse / Adotar precauções 
necessárias para manejar fêmeas em gestação 
/ Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. 
Esta reação é transitória e desaparece em poucos 
dias / O uso concomitante com substâncias anti-
microbianas e anti-inflamatórias poderá interferir 
no desenvolvimento da resposta imune após a 
vacinação / Verificar o prazo de validade do produ-
to / Manter fora do alcance de crianças e animais 
domésticos / Descartar os frascos vazios e conte-
údos residuais após o uso / Conservar em tempe-
ratura de 2ºC a 8ºC / NÃO CONGELAR.

Bacterina-toxóide Polivalente

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE 
USAR:
Administrar pela via subcutânea, observando-se 
os cuidados usuais de assepsia. 
Bovinos: 5 mL. Vacinar os bezerros aos 4 meses 
de idade e a 2ª dose, 4 semanas após a primeira. 
Filhos de mães não vacinadas devem receber a 1ª 
dose a partir da 2ª semana de vida.
Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os cordeiros e 
cabritos aos 30 dias de idade, repetir após 4 se-
manas e as ovelhas e cabras 30 a 40 dias antes da 
parição.
Animais vacinados devem ser revacinados anual-
mente. Outros esquemas de vacinação poderão 
ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do 
Médico Veterinário, principalmente em casos de 
surto.

INDICAÇÕES:
Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manquei-
ra), Gangrena Gasosa, Enterotoxemia (Enterite 
Hemorrágica), Doença do Rim Polposo, Morte 
Súbita, Hepatite Necrótica, Edema Maligno, Téta-
no e Hemoglobinúria bacilar nos bovinos, ovinos 
e caprinos.

Vacina  
Clostrimune 10TH

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e 
agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação 
/ Não vacinar animais doentes, parasitados, 
subnutridos ou em condições de estresse / Adotar 
precauções necessárias para manejar fêmeas em 
gestação / Pode ocorrer uma reação no local da 
aplicação. Esta reação é transitória e desaparece 
em poucos dias / O uso concomitante com 
substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias 
poderá interferir no desenvolvimento da resposta 
imune após a vacinação / Verificar o prazo de 
validade do produto / Manter fora do alcance de 
crianças e animais domésticos / Descartar os 
frascos vazios e conteúdos residuais após o uso 
/ Conservar em temperatura de 2ºC a 8ºC / NÃO 
CONGELAR.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 10 doses (50 mL), 20 doses 
(100 mL) e 50 doses (250 mL).

Vacina produzida a partir de toxinas obtidas das 
culturas de C. septicum, C. novyi tipo B; C. sordelli; 
C. perfringens tipo A, B, C e D; C. tetani; C. haemoly-
ticum e uma bacterina obtida através da cultura de 
Clostridium chauvoei, inativadas pelo formol e ad-
sorvidas pelo hidróxido de alumínio gel. 

Bacterina-toxóide Polivalente

SUPER
(Enterite Hemorrágica), Doença do Rim Polposo 
em bovinos e ovinos, Tétano e morte súbita em 
bovinos, ovinos, caprinos e suínos.
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Vacina composta pela associação das suspen-
sões de Clostridium botulinum tipo C e D inativa-
das pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de 
alumínio gel.

INDICAÇÃO:
Profilaxia do Botulismo em Bovinos, Ovinos e 
Caprinos.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 10 doses (50 mL), 20 doses 
(100 mL) e 50 doses (250 mL).

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO 
DE USAR:
Administrar por via subcutânea, observando-se 
os cuidados usuais de assepsia.
Bovinos: Dose de 5mL
Ovinos e Caprinos: Dose de 2 mL
Vacinar a partir dos 4 meses de idade, revaci-
nando os primovacinados 4 semanas após a
primeira vacinação.
Animais vacinados devem ser revacinados anu-
almente. Outros esquemas de vacinação pode-
rão ser adotados sob a responsabilidade exclu-
siva do Médico Veterinário, principalmente em 
casos de surto.

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e 
agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplica-
ção / Não vacinar animais doentes, parasitados, 
subnutridos ou em condições de estresse / 
Adotar precauções necessárias para manejar 
fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma rea-
ção no local da aplicação. Esta reação é transi-
tória e desaparece em poucos dias / O uso con-
comitante com substâncias antimicrobianas e 
anti-inflamatórias poderá interferir no desen-
volvimento da resposta imune após a vacina-
ção / Verificar o prazo de validade do produto 
/ Manter fora do alcance de crianças e animais 
domésticos / Descartar os frascos vazios e 
conteúdos residuais após o uso / Conservar em 
temperatura de 2ºC a 8ºC / NÃO CONGELAR.

Vacina Contra o  
Botulismo Labovet

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 10 doses (20 mL) e e 25 
doses (50 mL).

Vacina Antirrábica 
Inativada Labovet
Para herbívoros

Vacina composta por uma suspensão de vírus 
rábico inativada pela etilenimina binária (BEI), 
cepa Pasteur de vírus fixo (PV), produzida em 
cultivo celular e adsorvida pelo hidróxido de alu-
mínio gel.

OBSERVAÇÕES:
Não pode ser utilizada em animais silvestres / 
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e 
agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação 
/ Não vacinar animais doentes, parasitados, sub-
nutridos ou em condições de estresse / Adotar 
precauções necessárias para manejar fêmeas 
em gestação / Pode ocorrer uma reação no local 
da aplicação. Esta reação é transitória e desapa-
rece em poucos dias / O uso concomitante com 
substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias 
poderá interferir no desenvolvimento da respos-
ta imune após a vacinação / Verificar o prazo de 
validade do produto / Manter fora do alcance de 
crianças e animais domésticos / Descartar os 
frascos vazios e conteúdos residuais após o uso 
/ Conservar em temperatura de 2ºC a 8ºC / NÃO 
CONGELAR.

INDICAÇÃO:
Profilaxia da Raiva em Herbívoros.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO 
DE USAR:
Administrar por via subcutânea ou 
intramuscular, observando-se os cuidados 
usuais de assepsia.
Bovinos, Bubalinos, Ovinos e Caprinos: 2 mL 
por via subcutânea ou intramuscular.
Equinos e Muares: 2 mL via intramuscular.
Vacinar animais a partir de 6 meses de idade. A 
imunidade é conferida a partir de 21 dias da vaci-
nação e persiste por 12 meses.
Animais vacinados devem ser revacinados anu-
almente. Outros esquemas de vacinação pode-
rão ser adotados sob a responsabilidade exclu-
siva do Médico Veterinário, principalmente em 
casos de surto.
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APRESENTAÇÕES:
Frascos com 10 doses (10 mL) e 25 doses (50 
mL).

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e 
agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação 
/ Não vacinar animais doentes, parasitados, sub-
nutridos ou em condições de estresse / Adotar 
precauções necessárias para manejar fêmeas 
em gestação / Pode ocorrer uma reação no local 
da aplicação. Esta reação é transitória e desapa-
rece em poucos dias / O uso concomitante com 
substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias 
poderá interferir no desenvolvimento da respos-
ta imune após a vacinação / Verificar o prazo de 
validade do produto / Manter fora do alcance de 
crianças e animais domésticos / Descartar os 
frascos vazios e conteúdos residuais após o uso 
/ Conservar em temperatura de 2ºC a 8ºC / NÃO 
CONGELAR.

Vacina composta pelas culturas de Salmonella du-
blin e Salmonella typhimurium, inativadas pelo for-
mol, adicionadas em salina tamponada saponinada.

INDICAÇÃO:
Profilaxia do Paratifo ou Diarreia dos Bezerros.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO 
DE USAR:
Administrar por via subcutânea, observando-se 
os cuidados usuais de assepsia.
Bezerros: 2 mL. Vacinar dos 15 aos 30 dias de 
idade.
Vacas em gestação: 5 mL. Vacinar 30 dias antes 
do parto. 
Adultos: Animais vacinados devem ser revacina-
dos anualmente. Outros esquemas de vacinação 
poderão sera dotados sob a responsabilidade 
exclusiva do Médico Veterinário, principalmente 
em casos de surto.

Vacina Contra o  
Paratifo dos  
Bezerros Labovet

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 16 doses (50 mL), 33 doses 
(100 mL) e 83 doses (250 mL).

Poly-Hepta

Vacina produzida a partir de toxinas obtidas das 
culturas de C. septicum, C. perfringens B, C e D; C. 
novyi; C. sordelli e uma bacterina obtida através da 
cultura de Clostridium chauvoei, inativadas pelo 
formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e agu-
lhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não 
vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos 
ou em condições de estresse / Adotar precauções 
necessárias para manejar fêmeas em gestação 
/ Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. 
Esta reação é transitória e desaparece em poucos 
dias / O uso concomitante com substâncias anti-
microbianas e anti-inflamatórias poderá interferir 
no desenvolvimento da resposta imune após a 
vacinação / Verificar o prazo de validade do produ-
to / Manter fora do alcance de crianças e animais 
domésticos / Descartar os frascos vazios e conte-
údos residuais após o uso / Conservar em tempe-
ratura de 2ºC a 8ºC / NÃO CONGELAR.

INDICAÇÕES:
Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manqueira) dos 
bovinos, ovinos e caprinos, Gangrena Gasosa dos bo-
vinos, ovinos, caprinos e suínos, Hepatite Necrótica 
dos bovinos e ovinos, Desinteria dos cordeiros (Ente-
rite Necrótica), Enterotoxemia dos bovinos, ovinos, ca-
prinos e suínos (Enterite Hemorrágica),  Enterotoxemia 
em bovinos e ovinos (Rim Polposo) e Morte Súbita em 

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE 
USAR:
Administrar pela via subcutânea, observando-se 
os cuidados usuais de assepsia.
Bovinos: 3 mL. Vacinar os bezerros aos 4 meses 
de idade. Revacinar ao desmame.
Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os cordeiros e 
cabritos aos 30 dias de idade e as ovelhas e ca-
bras 30 a 40 dias antes da parição. 
Suínos: 2 mL. Vacinar as porcas dos 70 aos 90 
dias de gestação e os leitões aos 60 dias.
Animais vacinados devem ser revacinados anual-
mente. Outros esquemas de vacinação poderão 
ser adotados sob a responsabilidade exclusiva 
do Médico Veterinário, principalmente em casos 
de surto.

Vacina Polivalente contra o 
Carbúnculo Sintomático, Gangrena 
Gasosa e Enterotoxemia

bovinos, ovinos, caprinos e suínos.
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VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO 
DE USAR:
Administrar por via subcutânea, observando-se 
os cuidados usuais de assepsia.
Bovinos: 2 mL. Vacinar os bezerros aos 4 meses 
de idade. Revacinar ao desmame.
Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os cordeiros 
e cabritos aos 30 dias de idade e as ovelhas ou 
cabras, 30 a 40 dias antes da parição.
Animais vacinados devem ser revacinados anu-
almente. Outros esquemas de vacinação pode-
rão ser adotados sob a responsabilidade exclu-
siva do Médico Veterinário, principalmente em 
casos de surto.

INDICAÇÃO:
Profilaxia de bovinos, ovinos e caprinos contra o 
Carbúnculo Sintomático (Peste da Manqueira).

Vacina  
Monovalente

Vacina constituída por cultura de Clostridium 
chauvoei inativada pelo formol e adsorvida em 
hidróxido de alumínio gel.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 25 doses (50 mL), 50 doses 
(100 mL) e 125 doses (250 mL).

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e 
agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação 
/ Não vacinar animais doentes, parasitados, sub-
nutridos ou em condições de estresse / Adotar 
precauções necessárias para manejar fêmeas 
em gestação / Pode ocorrer uma reação no local 
da aplicação. Esta reação é transitória e desapa-
rece em poucos dias / O uso concomitante com 
substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias 
poderá interferir no desenvolvimento da respos-
ta imune após a vacinação / Verificar o prazo de 
validade do produto / Manter fora do alcance de 
crianças e animais domésticos / Descartar os 
frascos vazios e conteúdos residuais após o uso 
/ Conservar a temperatura ambiente em local 
seco e fresco ao abrigo de luz solar.

Contra o Carbúnculo Sintomático 
Labovet

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO 
DE USAR:
Administrar por via subcutânea, observando-se 
os cuidados usuais de assepsia.
Leitões: 2 mL. Vacinar dos 15 aos 30 dias de ida-
de.
Porcas em gestação: 5 mL. Vacinar 30 dias an-
tes do parto.
Animais vacinados devem ser revacinados anu-
almente. Outros esquemas de vacinação pode-
rão ser adotados sob a responsabilidade exclu-
siva do Médico Veterinário, principalmente em 
casos de surto.

INDICAÇÃO:
Profilaxia do Paratifo ou Diarréia dos Leitões (Ba-
tedeira).

Vacina Contra o 
Paratifo dos  
Leitões Labovet

Vacina composta pelas culturas de Salmonella 
cholerae-suis e Salmonella cholerae-suis varieda-
de Kunzendorf, inativadas pelo formol, adiciona-
das em solução salina tamponada saponinada.

APRESENTAÇÕES:
Frascos com 10 doses (10 mL) e 25 doses (50 
mL).

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e 
agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação 
/ Não vacinar animais doentes, parasitados, sub-
nutridos ou em condições de estresse / Adotar 
precauções necessárias para manejar fêmeas 
em gestação / Pode ocorrer uma reação no local 
da aplicação. Esta reação é transitória e desapa-
rece em poucos dias / O uso concomitante com 
substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias 
poderá interferir no desenvolvimento da respos-
ta imune após a vacinação / Verificar o prazo de 
validade do produto / Manter fora do alcance de 
crianças e animais domésticos / Descartar os 
frascos vazios e conteúdos residuais após o uso 
/ Conservar em temperatura de 2ºC a 8ºC / NÃO 
CONGELAR.
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APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 10 doses (20 mL) e Frascos 
de 2 mL acondicionados em caixas isotérmicas 
com 20 frascos.

Vacina Inativada 
Contra o Garrotilho
Labovet

Vacina composta por suspensão de Strepto-
coccus equi inativada pelo formol e adsorvida 
em hidróxido de alumínio gel.

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e 
agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação 
/ Não vacinar animais doentes, parasitados, sub-
nutridos ou em condições de estresse / Adotar 
precauções necessárias para manejar fêmeas 
em gestação / Pode ocorrer uma reação no local 
da aplicação. Esta reação é transitória e desapa-
rece em poucos dias / O uso concomitante com 
substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias 
poderá interferir no desenvolvimento da respos-
ta imune após a vacinação / Verificar o prazo de 
validade do produto / Manter fora do alcance de 
crianças e animais domésticos / Descartar os 
frascos vazios e conteúdos residuais após o uso 
/ Conservar em temperatura de 2ºC a 8ºC / NÃO 
CONGELAR.

INDICAÇÃO:
Indicada para imunização ativa contra o Garrotilho 
de Equinos e Muares.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO 
DE USAR:
Administrar por via intramuscular profunda, ob-
servando-se os cuidados usuais de assepsia. 
Equinos e Muares: 2 mL. Animais Jovens entre 
3 e 6 meses de idade vacinar na dose recomen-
dada, aplicando duas doses com intervalo de 6 a 
8 semanas. Em animais adultos a vacinação deve 
ser feita de 6 em 6 meses. Outros esquemas de 
vacinação poderão ser adotados sob a respon-
sabilidade exclusiva do Médico Veterinário, prin-
cipalmente em casos de surto.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO 
DE USAR:
Administrar por via subcutânea em cabritos e 
borregos ao desmame, observando-se os cui-
dados usuais de assepsia.
Dose de 1 mL. Aplicar em cabritos e borregos ao 
desmame, repetir após 3 semanas. Em animais 
adultos não vacinados, vacinar com duas doses, 
com um intervalo de 21 a 30 dias. Animais vaci-
nados devem ser revacinados anualmente. Ou-
tros esquemas de vacinação poderão ser adota-
dos sob a responsabilidade exclusiva do Médico 
Veterinário, principalmente em casos de surto.

INDICAÇÃO:
Profilaxia contra a Linfadenite Caseosa dos ovi-
nos e caprinos (Mal do Caroço ou Falsa Tubercu-
lose).

Vacina composta por suspensão do Corynebac-
terium Pseudoturberculosis cepa 1002 viva ate-
nuada suspensa em solução salina fosfatada.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 50 doses (50 mL) e 100 doses 
(100 mL).

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e 
agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação 
/ Não vacinar animais doentes, parasitados, sub-
nutridos ou em condições de estresse / Adotar 
precauções necessárias para manejar fêmeas 
em gestação / Pode ocorrer uma reação no local 
da aplicação. Esta reação é transitória e desapa-
rece em poucos dias / O uso concomitante com 
substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias 
poderá interferir no desenvolvimento da respos-
ta imune após a vacinação / Não utilizar qualquer 
tipo de substância química que possa inativar o 
produto / Verificar o prazo de validade do produ-
to / Manter fora do alcance de crianças e animais 
domésticos / Incinerar os frascos vazios e conte-
údos residuais após o uso / Conservar em tem-
peratura de 2ºC a 8ºC / NÃO CONGELAR.

Vacina 1002 Viva 
Atenuada
Contra a Linfadenite Caseosa em 
Caprinos e Ovinos
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VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO 
DE USAR:
Administrar por via subcutânea, observando-se 
os cuidados usuais de assepsia.
Bovinos: 2 mL
Ovinos e Caprinos: 1 mL
Vacinar a partir dos 4 meses de idade.
Animais vacinados devem ser revacinados anu-
almente. Outros esquemas de vacinação pode-
rão ser adotados sob a responsabilidade exclu-
siva do Médico Veterinário, principalmente em 
casos de surto.

INDICAÇÃO:
Profilaxia do Carbúnculo Hemático para Bovinos, 
Ovinos e Caprinos.

Vacina  
Anticarbunculosa

Vacina composta por suspensão viva atenua-
da de Bacillus anthracis, cepa Sterne totalmente 
apatogênica, acapsulada e imunogênica, adi-
cionada em solução salina glicero saponinada, 
capaz de proteger eficazmente e sem riscos os 
animais contra o Carbúnculo Hemático.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 25 doses (50 mL) e 50 doses 
(100 mL)

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas 
e agulhas estéreis / Desinfetar o local de 
aplicação / Não vacinar animais doentes, 
parasitados, subnutridos ou em condições 
de estresse / Adotar precauções necessárias 
para manejar fêmeas em gestação / Pode 
ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta 
reação é transitória e desaparece em poucos 
dias / O uso concomitante com substâncias 
antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá 
interferir no desenvolvimento da resposta 
imune após a vacinação / Não utilizar qualquer 
tipo de substância química que possa inativar 
o produto / Verificar o prazo de validade do 
produto / Manter fora do alcance de crianças 
e animais domésticos / Incinerar os frascos 
vazios e conteúdos residuais após o uso / 
Conservar em temperatura de 2ºC a 8ºC / NÃO 
CONGELAR.

Bacillus anthracis Viva

Vacina Contra a 
Encefalomielite 
Equina Bivalente
Labovet

Vacina composta por suspensões do vírus amostra 
Leste e Oeste da Encefalomielite Equina, inativadas 
pelo formol e conservadas em sulfato de neomici-
na e anfotericina.

INDICAÇÃO:
Profilaxia contra a Encefalomielite (Tipo Leste e 
Oeste) dos Equídeos.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 10 doses (10 mL) e frascos con-
tendo 1 dose (1mL) acondicionado em caixas com 20 
frascos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE 
USAR:
Deve ser administrada por via intramuscular ou in-
tradérmica, observando-se os cuidados usuais de 
assepsia.

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas 
estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar 
animais doentes, parasitados, subnutridos ou em con-
dições de estresse / Adotar precauções necessárias 
para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma 
reação no local da aplicação. Esta reação é transitória 
e desaparece em poucos dias / Em caso de reações 
alérgicas (aumento de transpiração ou cólicas) aplicar 
Epinefrina ou Sulfato de Atropina e Anti-histamínicos 
/ Concluir o esquema de vacinação preferencialmente 
até a primavera para proporcionar proteção eficaz no 
período de maior proliferação dos mosquitos transmis-
sores da doença / O uso concomitante com substâncias 
antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no 
desenvolvimento da resposta imune após a vacinação 
/ Verificar o prazo de validade do produto / Manter fora 
do alcance de crianças e animais domésticos / Descar-
tar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / 
Conservar em temperatura de 2ºC a 8ºC / NÃO CON-
GELAR.

Dose de 1mL.
Vacinar equídeos a partir dos 6 meses de idade, aplican-
do-se uma dose de reforço 7 dias após a 1ª vacinação. 
Vacinar simultaneamente todo o rebanho, revacinar 
todos os animais que forem transferidos para outros lo-
cais ou para exposições 21 dias antes do deslocamento, 
tempo necessário para alcançar uma resposta imune 
adequada.
Animais vacinados devem ser revacinados anualmente, 
também com duas doses, obedecendo o mesmo es-
quema vacinal. Outros esquemas de vacinação poderão 
ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médi-
co Veterinário, principalmente em casos de surto.



APRESENTAÇÕES:

Frascos contendo 50 doses (50 mL).

OBSERVAÇÕES:
Não vacinar aves de granjas que façam parte 
do Programa de Sanidade Avícola / Agite an-
tes e durante o uso / Usar seringas e agulhas 
estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não 
vacinar animais doentes, parasitados, subnutri-
dos ou em condições de estresse / Adotar pre-
cauções necessárias para manejar fêmeas em 
gestação / Pode ocorrer uma reação no local 
da aplicação. Esta reação é transitória e desa-
parece em poucos dias / O uso concomitante 
com substâncias antimicrobianas e anti-infla-
matórias poderá interferir no desenvolvimento 
da resposta imune após a vacinação / Verificar 
o prazo de validade do produto / Manter fora 
do alcance de crianças e animais domésticos / 
Descartar os frascos vazios e conteúdos resi-
duais após o uso / Conservar em temperatura 
de 2ºC a 8ºC / NÃO CONGELAR.

Vacina Contra  
Cólera e Tifo  
Aviário Labovet

Vacina composta por suspensão aquosa de 
Pasteurella multocida e Salmonella gallinarum, 
inativadas pelo formol.

Vacina constituída por cultivos de Pasteurella 
multocida, P. haemolytica, Salmonella dublin e 
S. typhimurium, obtidos em meios especiais, 
inativada e adsorvida em hidróxido de alumí-
nio gel.

INDICAÇÕES:
Indicada para aves na profilaxia da Cólera e 
do Tifo Aviário.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO 
DE USAR:
Administrar por via intramuscular (músculo do 
peito), observando-se os cuidados usuais de as-
sepsia.
Dose de 1 mL
1ª dose às 12 semanas de vida
2ª dose às 15 semanas de vida
Outros esquemas de vacinação poderão ser 
adotados sob a responsabilidade exclusiva do 
Médico Veterinário, principalmente em casos de 
surto.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO 
DE USAR:
Administrar pela via subcutânea, observando-se 
os cuidados usuais de assepsia.
Bovinos: 3 mL. Animais primovacinados de-
verão receber uma primeira dose a partir do 3° 
mês de vida e um reforço 15 a 20 dias após a 
primeira. Animais de cria deverão ser vacinados 
no terço final da gestação (1ª dose) e revacina-
dos (2ª dose) 15 a 20 dias após a primeira. Seguir 
o esquema de vacinação revacinando todos os 
animais de 6 em 6 meses. Outros esquemas de 
vacinação poderão ser adotados sob a respon-
sabilidade exclusiva do Médico Veterinário, prin-
cipalmente em casos de surto.

Vacina Contra a 
Pasteurelose e 
Salmonelose 
Bovina Labovet

INDICAÇÕES:
Indicada na imunização ativa contra a Pasteure-
lose e Salmonelose dos bovinos (septicemia he-
morrágica e pneumoenterite).

APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 16 doses (50 mL), 33 doses 
(100 mL), 66 doses (200 mL) e 83 doses (250 
mL).

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e 
agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação 
/ Não vacinar animais doentes, parasitados, sub-
nutridos ou em condições de estresse / Adotar 
precauções necessárias para manejar fêmeas 
em gestação / Pode ocorrer uma reação no local 
da aplicação. Esta reação é transitória e desapa-
rece em poucos dias / O uso concomitante com 
substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias 
poderá interferir no desenvolvimento da respos-
ta imune após a vacinação / Verificar o prazo de 
validade do produto / Manter fora do alcance de 
crianças e animais domésticos / Descartar os 
frascos vazios e conteúdos residuais após o uso 
/ Conservar em temperatura de 2ºC a 8ºC / NÃO 
CONGELAR.

CATÁLOGO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS
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Etimag Oto Septic

√  Ideial para tratamento e prevenção de otites 
externas.
√  Contém Extrato de Aloe Vera, composto 
emoliente, umectante e cicatrizante.

PRECAUÇÕES:
Consulte o rótulo-bula do produto.

INDICAÇÕES:
Solução antisséptica não irritante indicada para 
desinfecção das orelhas. Possui propriedades 
antibacterianas e antifúngicas e pode ser 
utilizada rotineiramente, tanto na prevenção de 
otites externas bem como no seu tratamento. 
Apresenta ainda efeitos queratolíticos, 
emolientes e umectantes, que auxiliam na 
cicatrização e recuperação de epitélio do ouvido, 
além de aliviar o prurido e reduzir os odores 
desagradáveis.

APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 100 mL.

MODO DE USAR:
Uso tópico. Antes da aplicação deve-se realizar 
uma limpeza do conduto auditivo com medica-
mentos adequados para este fim, (solução de 
limpeza auricular), pois o excesso de cerume 
e agentes infecciosos impedem o contato do 
medicamento com o epitélio do canal auditi-
vo, diminuindo a eficácia do tratamento. Em 
seguida aplicar de 5 a 10 gotas do produto em 
cada conduto auditivo de maneira adequada a 
recobrir o epitélio do canal auditivo externo e 
massagear a base da orelha para melhor pene-
tração. Para tratamento, repetir a operação de 2 
a 3 vezes por semana pelo período de 3 a 4 se-
manas, ou até a cura. Como medida preventiva 
da otite externa e outros problemas do ouvido 
de cães e gatos, aplicar rotineiramente 1 vez 
por semana.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém: 

Clorexidina (digluconato).................................0,10 g 
Extrato de Aloe Vera............................................1,0 g 
Veículo q.s.p..................................................100,0 mL

PRECAUÇÕES:
Consulte o rótulo-bula do produto.

INDICAÇÕES:
É uma solução ceruminolítica não irritante para 
a higienização do conduto auditivo e do pavilhão 
auricular de cães e gatos. Indicado na limpeza 
de manutenção e antes da aplicação de outros 
medicamentos para tratar as otites externas. Este 
produto realiza uma higiene adequada e aumenta 
a eficácia da terapia tópica, pois remove o 
excesso de cerume, auxiliando ao mesmo tempo 
no que diz respeito aos agentes infecciosos 
que impedem o contato do medicamento com 
o epitélio do canal auditivo. Apresenta ainda 
efeitos queratolíticos e secantes que auxiliam 
na cicatrização e recuperação do epitélio do 
ouvido, além de aliviar o prurido e reduzir odores 
desagradáveis.

APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 100 mL.

MODO DE USAR:
Uso tópico. Aplique de 5 a 10 gotas do produto 
em cada conduto auditivo, massageie a base da 
orelha de maneira a recobrir todo epitélio com a 
solução. Pode ser usada duas a três vezes por 
semana na limpeza rotineira ou antes de outro 
produto terapêutico.

Etimag Oto Clean 

√  Não irritante.
√  Ceruminolítico, queratolítico e secante.
√  Alívio do prúrido e redução de odores desa-
gradáveis.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Ácido Salicílico.................................................... 0,50 g 
Veículo q.s.p................................................. 100,0 mL

Solução ceruminolítica para 
higienização dos ouvidos de 
cães e gatos

Solução antisséptica para 
desinfecção de orelhas de 
cães e gatos



Sabonete glicerinado 
ectoparasiticida para cães

Bybosdog  
Sabonete  
com Glicerina 
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INDICAÇÕES:
Shampoo com ação ectoparasiticida, 
recomendada para cães no combate a pulgas, 
carrapatos e piolhos. O princípio ativo é um 
produto de baixa toxicidade que não prejudica 
o animal, com a presença de essência floral, 
confere ao produto efeito suavizante e saudável.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 250 mL, 500 mL, 1 L e 2,5 L.

MODO DE USAR:
Uso externo. Umedecer o pelo, aplicar uma 
quantidade variável em relação ao porte do ani-
mal por todo o corpo, procurar fazer com que a 
espuma formada alcance todas as regiões onde 
os parasitas costumam se alojar (região da ore-
lha, subcauda e dobras). Deixar agir por alguns 
minutos e depois enxaguar com água corrente. 
Usar luvas protetoras para aplicar o produto. Para 
evitar reinfestações e controlar efetivamente 
os ectoparasitas, é importante também tratar o 
ambiente onde vivem os animais, usando produ-
tos adequados para esse fim.

Bybosdog 
Shampoo
Antipulgas, 
Carrapatos 
e Sarnas  

FÓRMULA:
Cada 100mL contém: 

Cipermetrina ......................................................0,25 g 
Veículo q.s.p .................................................100,0 mL FÓRMULA:

Cada 80 g contém :
Cipermetrina....................................................0,192 g 
Glicerina ...............................................................6,40 g 
Excipiente q.s.p ....................................................8,0 g

INDICAÇÕES:
No combate a pulgas, carrapatos e auxiliar 
no tratamento da sarna em cães. Promove 
hidratação dos pelos, além do efeito suavizante 
e agradável promovido por uma essência floral.

APRESENTAÇÕES:
Sabonete contendo 80 g.

PRECAUÇÕES:
Consulte o cartucho-bula do produto.

MODO DE USAR:
Molhe o animal, aplique o produto por todo o 
corpo, massageie bem o pelo. Deixe a espuma 
agir por alguns minutos e enxague. 

√  Combate pulgas, carrapatos e sarnas.
√  Promove hidratação, suavidade e deixa seu 
animal com cheirinho floral!

√  Seu Pet longe das pulgas, carrapatos e piolhos!
√  Pelos suaves e brilhosos!

Shampoo ectoparasiticida 
Para cães.  

TERAPÊUTICOS



√  Ideal para instalações de aves e animais do-
mésticos!

Talco ectoparasiticida para animais 
domésticos e suas instalações
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Talco Bybos

PRECAUÇÕES:
Consulte rótulo-bula do produto.

MODO DE USAR:
Uso local. Dose geral: 50 a 100 g por metro qua-
drado.
Contra piolhos e ácaros de aves: polvilhar nas 
instalações (galinheiros, ninhos e estábulos).
Contra moscas: polvilhar sobre o esterco, ao re-
dor das esterqueiras.
Contra pulgas: aplicar o pó, no sentido contrário 
aos pelos e na cama dos animais.
Ninhos: espalhar 20 g de produto/ninho.
Repetir o tratamento a cada 30 dias ou quando 
houver infestações.

INDICAÇÕES:
Combate piolhos e ácaros em aves, pulgas dos ani-
mais domésticos, punilhas e moscas em galinheiros 
e estábulos.

APRESENTAÇÕES:
Talqueira contendo 100 g e saco de 1 kg.

FÓRMULA:
Cada 100g contém: 
Propoxur.................................................................1,0 g 
Excipiente q.s.p................................................100,0 g

CATÁLOGO DE PRODUTOS PARA PETS



INDICAÇÕES:
É indicada no tratamento da sarna em caninos 
causadas por “Sarcoptes scabiei” var. Canis.

APRESENTAÇÕES:
Bisnaga contendo 30 g.

CONTRAINDICAÇÃO:
Não recomendado para felinos.

Pomaldex
Pomada

FÓRMULA:
Cada 30 g contém: 

Benzoato de benzila............................................3,0 g 
Óxido de zinco.......................................................3,0 g 
Ácido bórico....................................................... 0,45 g 
Excipiente q.s.p................................................. 30,0 g

MODO DE USAR:
Uso externo. Secar bem a região lesada com 
pano limpo ou gaze. Aplicar o produto com au-
xílio de espátula ou bastão. Repetir diariamente 
até a cura total (geralmente 3 dias). Alteração na 
posologia e modo de usar a critério do Médico 
Veterinário. 
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Byboszole  
Comprimidos 

FÓRMULA:
Cada comprimido contém: 
Mebendazole..........................................100,0 mg 
Excipiente q.s.p......................................250,0 mg

APRESENTAÇÕES:
Blíster contendo 6 comprimidos de 250 mg cada.

DOSAGEM:
Infestações por nematódeos, 
utilizar a cada 12 horas:
Até 10 kg: 1/2 comprimido.
De 10 a 15 kg: 1 comprimido.
De 15 a 20 kg: 1 e 1/2 comprimidos.
De 20 a 30 kg: 2 comprimidos.
De 30 a 40 kg: 3 comprimidos.
Acima de 40 kg: 4 comprimidos.
Duração do tratamento: 3 dias.
Infestações por cestódeos:
Dobrar as doses acima recomendadas, 
administrando a cada 12 horas, por via oral, 
durante 3 dias consecutivos. Não há necessidade 
de submeter o animal a pré-medicação, pós-
medicação ou jejum prévio.

INDICAÇÕES:
Combate aos nematódeos (vermes redondos) 
e cestódeos (vermes chatos) gastrintestinais de 
cães e gatos.

MODO DE USAR:
Por via oral, diretamente na boca do animal. O 
produto pode ser administrado puro, misturado 
a um pouco de ração, pedaço de carne ou qual-
quer outro alimento que agrade o animal, ou dis-
solvido em líquido.

√  Combate vermes gastrointestinais na dose certa!

√  Contêm oxido de zinco que auxilia na cicatrização!

Anti-helmíntico oral de amplo espectro a base de 
mebendazol para cães e gatos.

Pomada sarnicida para cães
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INDICAÇÕES:
Hipovitaminose; estresse por excesso de 
trabalho, produção ou doença; acetonemia; 
convalescença de doenças infecciosas ou in-
tervenções cirúrgicas; hipotrofias orgânicas; ca-
queixas; desidratação.

Sulfato de  
Atropina 0,5%

APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 250 mL, contendo ampola de 
Vitamina B12 e equipo com agulha.

Suprevit Soro  
Cães e Gatos

FÓRMULA:
Cada 250 mL contém: 

Vitamina B1 .......................................................5,0 mg 
Vitamina B6 .......................................................5,0 mg 
Nicotinamida ............................................... 500,0 mg 
Dextrose .................................................25.000,0 mg 
Cloreto de Sódio ......................................1.750,0 mg 
Cloreto de Potássio ....................................100,0 mg 
Cloreto de Cálcio ...........................................60,0 mg
Cloreto de Magnésio ....................................25,0 mg 
Veículo aquoso q.s.p. .................................250,0 mL 

Cada ampola de 2 mL contém: 

Vitamina B12 ..........................................4.000,0 mcg 
Veículo aquoso q.s.p. ......................................2,0 mL 

MODO DE USAR:
Cães e Gatos: 30 a 50 mL (via intravenosa) ou 
100 a 200 mL (via subcutânea).

PRECAUÇÕES:
Acrescentar a Vitamina B12 ao frasco de Supre-
vit no momento do uso.
A administração por via intravenosa deve ser fei-
ta muito lentamente.
Alteração no modo de usar, a critério do Médico 
Veterinário.

INDICAÇÕES:
Indicado como antiespasmódico nas contrações 
intestinais, uretrais e vesicais. Como estimulante 
cardíaco e respiratório. Nas intoxicações por 
inseticidas organofosforados e carbamatos. 

Como adjuvante pré-anestésico, para diminuir 
a salivação e a secreção do trato respiratório 
e para bloquear o reflexo vagal no coração 
durante a indução da anestesia e intubação 
(restabelecimento da frequência cardíaca e 
pressão arterial).

MODO DE USAR:
Via de administração: Intramuscular (IM) 
e Intravenosa (IV, quando necessário). 

Cães: Como adjuvante pré-anestésico: 0,004- 
0,008 mL/kg do produto IM. Para tratamento 
de bradicardia: 0,004 - 0,008 mL/kg do produto 
IM. Tratamento de intoxicação colinérgica e car-
bamato: 0,04 – O,4 mL/kg, administrar 1/4 da 
dose IV e o restante IM. Como broncodilatador: 
0,004 - 0,008 mL/kg do produto IM para uma du-
ração de efeito de 1-1,5 horas.
Felinos: Como adjuvante pré-anestésico: 0,004 
- 0,008 mL/kg do produto IM. Para tratamento 
de bradicardia: 0,004 - 0,008 mL/kg do produto 
IM a cada 4-6 horas. Tratamento de intoxicação 
colinérgica e carbamato: 0,04 - O,4mL/kg, admi-
nistrar 1/4 da dose IV e o restante IM.
Alteração no modo de usar, a critério do Médico 
Veterinário.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém: 
Sulfato de Atropina................................................0,5g
Veículo aquoso q.s.p...................................100,0 mL

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 10 mL e 20 mL.

EFEITOS ADVERSOS E PRECAUÇÕES:
Consulte a bula do produto.

Solução injetável a base de atropina Soro injetável estimulante energético 
e desintoxicante para cães e gatos



Shampoo antisséptico a base de 
Clorexidina para cães e gatos

PRECAUÇÕES:
Consulte rótulo-bula do produto.

INDICAÇÕES:
Indicado para o embelezamento e higienização 
de cães e gatos, na prevenção e auxílio 
terapêutico das infecções da pele provocadas 
por pulgas ou outros agentes causadores de 
lesões. Proporciona uma perfeita higiene e 
condicionamento para todos os tipos de pelos, 
deixando-os macios e levemente perfumados.

APRESENTAÇÕES:
Frascos contendo 200 mL e 480 mL.

MODO DE USAR:
Molhe o animal. Aplique sobre todo o corpo co-
meçando pela cabeça em direção à cauda, evitar 
a área dos olhos, massagear em sentido contrá-
rio ao dos pelos. Deixar o animal coberto pelo 
produto durante alguns minutos. Logo depois, 
enxaguar o animal e reaplicar o produto, repetin-
do a operação inicial.

Shampoo 
Antisséptico 
Magdog

FÓRMULA:
Cada 100mL contém:
Digluconato de clorexidina a 20%....................0,5 g 
Veiculo q.s.p..................................................100,0 mL
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Talco ectoparasiticida 
para cães e gatos Sabonete ectoparasiticida 

para cães e gatos

Magdog Talco 
Inseticida

INDICAÇÕES:
Age com eficácia no combate às pulgas, piolhos, 
carrapatos e outros ectoparasitas de cães e ga-
tos. Não tem poder residual, deixando o pelo su-
avemente perfumado.

PRECAUÇÕES:
Consulte rótulo-bula do produto.

PRECAUÇÕES:
Consulte o cartucho-bula do produto.   

APRESENTAÇÕES:
Talqueira contendo 100 g e 150 g.

MODO DE USAR:
Escovar o animal no sentido contrário ao cresci-
mento dos pelos, polvilhar com o MagDog Talco 
de modo que o produto chegue até a pele. Pro-
ceder a aplicação com cuidado nas regiões de 
pescoço, virilhas, axilas e base da cauda e fazer 
uma escovação no sentido direto do pelo, ho-
mogeneizando a aplicação e retirando o exces-
so. Para evitar reinfestações, aplicar o produto 
nos locais de maior permanência do animal 
como camas, casinhas, etc. 

FÓRMULA:
Cada 100g contém: 
Piretrinas.............................................................0,78 g 
Excipiente q.s.p...............................................100,0 g 
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INDICAÇÕES:
Sabonete a base de Piretrinas indicado para hi-
gienização e combate a pulgas, piolhos, carra-
patos e a outros ectoparasitas de cães e gatos. 
Não tem poder residual, não causa nenhum mal 
à saúde dos animais, deixa o pelo brilhante, ma-
cio e perfumado.

APRESENTAÇÕES:
Sabonete contendo 80 g.

Magdog Sabonete 
Inseticida

√  Elimina pulgas, piolhos e carrapatos.√  Extermina pulgas, piolhos, carrapatos e de-
mais ectoparasitas.

FÓRMULA:
Cada 100g contém: 
Piretrinas..............................................................0,78 g 
Excipiente q.s.p................................................100,0 g 

MODO DE USAR:
Molhe o animal e aplique o produto, fazendo 
massagens em sentido contrário ao pelo. Deixar 
o animal coberto por 10 minutos, depois enxa-
gue bem. 

CATÁLOGO DE PRODUTOS PARA PETS



Vermífugo oral de amplo espectro 
em comprimido para cães e gatos

Vermífugo oral de amplo espectro 
em suspensão para cães e gatos

VermKill  
Comprimidos 
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FÓRMULA:
Cada comprimido contém:
Pamoato de pirantel...................................144,0 mg 
Praziquantel....................................................50,0 mg 
Excipiente q.s.p............................................600,0 mg 

INDICAÇÕES:
Indicado no combate aos cestódeos e nematóde-
os que infectam cães e gatos: Toxocara canis, Toxo-
cara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, 
Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala, 
Echinococcus granulosos, Echinococcus multilocula-
res, Dipylidium caninum, Taenia avis, Taenia hidatigera, 
Taenia pisiformis, Multiceps multiceps, Mesocestoides 
ssp, Hidatigera taeniaformis, Joyeuxiella pasqualei.

INDICAÇÕES
Indicado no combate aos seguintes nematódeos 
e cestódeos que infectam os cães e gatos: Toxo-
cara canis, Toxocara cati, Toxocara leonina, Ancylos-
toma caninum, Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria 
stenocephala, Echinococcus granulosus, Echinococ-
cus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia ovis, 
Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Multiceps mul-
ticeps, Mesocestoides spp, Hydatigena taeniaformis 
e Joyeuxiella pasqualei.

APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 20 mL.

APRESENTAÇÕES:
Blister contendo 04 comprimidos de 600 mg 
cada.

EFEITOS COLATERAIS, PRECAUÇÕES E
CONTRAINDICAÇÕES:
Consulte a bula do produto.

MODO DE USAR:
Administrar, via oral, na dosagem de 1 comprimido 
para cada 10 Kg de peso animal, em dose única ou a 
critério do Médico Veterinário. O medicamento pode 
ou não ser misturado a alimentos, sendo preferível 
que o animal não esteja de estômago vazio.

MODO DE USAR:
Administrar por via oral, na dosagem de 1 mL 
para cada 1 Kg de peso do animal, em dose única 
ou a critério do Médico Veterinário. O medica-
mento pode ou não ser misturado a alimentos, 
sendo preferível que o animal não esteja de es-
tômago vazio. Utilizar a graduação indicativa do 
dosador, que acompanha o medicamento.

VermKill  
Suspensão 

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém: 

Pamoato de pirantel..........................................1,44 g 
Praziquantel........................................................ 0,50 g 
Veículo q.s.p..................................................100,0 mL

PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES: 
Consulte a bula do produto.√  Controle de vermes gastrointestinais do seu Pet.

√  Dose única!

TERAPÊUTICOS



Vermífugo oral de amplo espectro 
em comprimidos para cães e 
gatos.

Vermífugo oral de amplo espectro 
em suspensão para cães e gatos

EFEITOS COLATERAIS, PRECAUÇÕES E
CONTRAINDICAÇÕES:
Consulte a bula do produto.

EFEITOS COLATERAIS, PRECAUÇÕES E
CONTRAINDICAÇÕES:
Consulte a bula do produto.
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INDICAÇÕES:
Indicado no combate aos seguintes nematóde-
os e cestódeos que infectam os cães e gatos: 
Trichuris vulpis, Trichinella spiralis, Toxocara canis, 
Toxocara cati, Toxocara leonina, Ancylostoma ca-
ninum, Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria steno-
cephala, Echinococcus granulosus, Echinococcus 
multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia ovis, Ta-
enia hydatigena, Taenia pisiformis, Multiceps multi-
ceps, Mesocestoides spp, Hydatigera taeniaformis 
e Joyeuxiella pasqualei.

VermKill Plus 
Comprimidos 

√  Ação combinada do PAMOATO DE PIRAN-
TEL, PRAZIQUANTEL e FENBENDAZOLE.
√ 1 comprimido trata 10kg de peso.

APRESENTAÇÕES:
Frasco contendo 20 mL.

VermKill Plus  
Suspensão 

√  Ação combinada do PAMOATO DE PIRAN-
TEL, PRAZIQUANTEL e FENBENDAZOLE.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém: 

Pamoato de pirantel..........................................1,44 g 
Praziquantel........................................................ 0,50 g 
Fenbendazole.......................................................5,0 g 
Veículo q.s.p..................................................100,0 mL 

MODO DE USAR:
Administrar por via oral, na dosagem de 1 mL 
para cada 1 kg de peso animal, em dose única ou 
a critério do Médico Veterinário. O medicamento 
pode ou não ser misturado a alimentos, sendo 
preferível que o animal não esteja de estômago 
vazio. Utilizar a graduação indicativa do dosador, 
que acompanha o medicamento.

MODO DE USAR:
Administrar por via oral, na dosagem de 1 com-
primido para cada 10 Kg de peso animal, em dose 
única ou a critério do Médico Veterinário. O me-
dicamento pode ou não ser misturado a alimen-
tos, sendo preferível que o animal não esteja de 
estômago vazio.

INDICAÇÕES
Indicado no combate aos cestódeos e nematódeos 
que infectam cães e gatos: Trichuris vulpis, Trichinella 
spiralis, Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leoni-
na, Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme, 
Uncinaria stenocephala, Echinococcus granulosos, 
Echinococcus multiloculares, Dipylidium caninum, Ta-
enia avis, Taenia hidatigera, Taenia pisiformis, Multiceps 
multiceps, Mesocestoides ssp, Hidatigera taeniafor-
mis, Joyeuxiella pasqualei.

APRESENTAÇÕES:
Blíster contendo 04 comprimidos de 940 mg 
cada.

FÓRMULA:
Cada comprimido contém: 

Pamoato de pirantel....................................144,0 mg 
Praziquantel....................................................50,0 mg 
Fenbendazole.............................................. 500,0 mg 
Excipiente q.s.p........................................... 940,0 mg 

CATÁLOGO DE PRODUTOS PARA PETS
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Vacina combinada contra Cinomose, 
Hepatite Infecciosa, Adenovirose, 
Parvovirose, Parainfluenza, Corona-
virose e Leptospirose Canina

Vacina combinada contra Cinomose, 
Hepatite Infecciosa, Adenovirose, 
Parvovirose, Parainfluenza, Corona-
virose e Leptospirose Canina

Octocell-Vac 

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas 
novas, descartáveis e estéreis / Desinfetar o local de 
aplicação / A vacinação deve ser precedida de um 
exame clínico minucioso por um Médico veterinário / 
Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos 
ou em condições de estresse / Adotar precauções 
necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode 
ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é 
transitória e desaparece em poucos dias / No caso de 
ocorrência de reação anafilática, aplicar imediatamente 
adrenalina 1:1000 / O uso concomitante com 
substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá 
interferir no desenvolvimento da resposta imune após 
a vacinação / Não utilizar qualquer tipo de substância 
química que possa inativar o produto / Verificar o prazo 
de validade do produto / Manter fora do alcance de 
crianças e animais domésticos / Incinerar os frascos 
vazios e conteúdos residuais após o uso / Conservar em 
temperatura de 2ºC a 8ºC / NÃO CONGELAR.

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas 
novas, descartáveis e estéreis / Desinfetar o local de 
aplicação / A vacinação deve ser precedida de um 
exame clínico minucioso por um Médico veterinário / 
Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos 
ou em condições de estresse / Adotar precauções 
necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode 
ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é 
transitória e desaparece em poucos dias / No caso de 
ocorrência de reação anafilática, aplicar imediatamente 
adrenalina 1:1000 / O uso concomitante com 
substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias 
poderá interferir no desenvolvimento da resposta 
imune após a vacinação / Não utilizar qualquer tipo 
de substância química que possa inativar o produto 
/ Verificar o prazo de validade do produto / Manter 
fora do alcance de crianças e animais domésticos / 
Incinerar os frascos vazios e conteúdos residuais após 
o uso / Conservar em temperatura de 2ºC a 8ºC / NÃO 
CONGELAR.

INDICAÇÕES:
Octocell-Vac é composta por 2 frações a Fração 
Liofilizada e Fração Líquida (Diluente), indicada na 
prevenção das infecções dos cães causadas pelo 
Vírus da Cinomose, Parvovirose, Adenovirose 
canina tipo 2, Hepatite Infecciosa, Parainfluenza, 
Coronavirose e leptospiras (L. canícola e L. 
icterohaemorrhagiae).

APRESENTAÇÃO:
Caixa isotérmica contendo 15 frascos com 1 dose de 
vacina liofilizada acompanhados por 15 frascos com 1 
dose (1 mL) de vacina líquida (diluente).

INDICAÇÕES:
Elevencell-Vac é composta por 2 frações a Fração 
Liofilizada e Fração Líquida (Diluente), indicada na 
prevenção das infecções dos cães causadas pelo Vírus 
da Cinomose, Parvovirose, Adenovirose canino tipo 
2, Hepatite Infecciosa, Parainfluenza, Coronavirose e 
leptospiras (L. canícola, L. icterohaemorrhagiae, L. Pomona, 
L. grippotyphosa, L. copenhageni).

APRESENTAÇÃO:
Caixa isotérmica contendo 15 frascos com 1 dose de 
vacina liofilizada acompanhados por 15 frascos com 1 
dose (1 mL) de vacina líquida (diluente).

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE 
USAR:
Administrar 1mL por via subcutânea ou intramus-
cular, imediatamente após a total reconstituição da 
fração liofilizada pela fração líquida (diluente), obser-
vando-se os cuidados usuais de assepsia. Utilizar 
somente o diluente fornecido pelo fabricante. 

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE 
USAR:
Administrar 1 mL por via subcutânea, imediatamente 
após a total reconstituição da fração liofilizada pela fra-
ção líquida (diluente), observando-se os cuidados usu-
ais de assepsia. Utilizar somente o diluente fornecido 
pelo fabricante.

Elevencell Vac 

Vacina polivalente, indicada para cães, composta por 11 
antígenos em uma mesma dose vacinal. Possui suspensão 
de vírus vivo atenuado de Cinomose, Parvovirose, Hepatite 
infecciosa, Adenovírus tipo 2 e Parainfluenza na fração liofi-
lizada. A fração líquida (diluente) é composta por suspensão 
inativada de Coronavírus e suspensões bacterianas inativa-
das de Leptospira interrogans sorotipo canicola, icterohae-
morrhagiae, pomona, grippothyphosa e copenhageni. 

Vacina polivalente, indicada para cães, composta 
por 8 antígenos em uma mesma dose vacinal. 
Possui suspensão de vírus vivo atenuado de Ci-
nomose, Parvovirose, Hepatite infecciosa, Ade-
novírus tipo 2 e Parainfluenza na fração liofilizada. 
A fração líquida (diluente) é composta por sus-
pensão inativada de Coronavírus e suspensões 
bacterianas inativadas de Leptospira interrogans  
      sorotipo canicola e icterohaemorrhagiae.

1ª dose .............................. 06 semanas de vida
2ª dose .............................. 09 semanas de vida
3ª dose .............................. 12 semanas de vida
4ª dose (opcional) .......... 16 semanas de vida

Revacinação anual

FILHOTES

ADULTOS

1ª dose .............................. 06 semanas de vida
2ª dose .............................. 09 semanas de vida
3ª dose .............................. 12 semanas de vida
4ª dose (opcional) .......... 16 semanas de vida

Revacinação anual

FILHOTES

ADULTOS

Saiba mais:*
www.elevencell.com.br

VACINAS



Vacina combinada contra Cinomose, 
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38

OBSERVAÇÕES:
Agite antes e durante o uso / Usar seringas 
e agulhas novas, descartáveis e estéreis / 
Desinfetar o local de aplicação / A vacinação deve 
ser precedida de um exame clínico minucioso 
por um Médico veterinário / Não vacinar animais 
doentes, parasitados, subnutridos ou em 
condições de estresse / Adotar precauções 
necessárias para manejar fêmeas em gestação / 
Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. 
Esta reação é transitória e desaparece em 
poucos dias / No caso de ocorrência de reação 
anafilática, aplicar imediatamente adrenalina 
1:1000 / O uso concomitante com substâncias 
antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá 
interferir no desenvolvimento da resposta imune 
após a vacinação / Não utilizar qualquer tipo de 
substância química que possa inativar o produto 
/ Verificar o prazo de validade do produto / 
Manter fora do alcance de crianças e animais 
domésticos / Incinerar os frascos vazios e 
conteúdos residuais após o uso / Conservar em 
temperatura de 2ºC a 8ºC / NÃO CONGELAR.

1ª dose .............................. 06 semanas de vida
2ª dose .............................. 09 semanas de vida
3ª dose .............................. 12 semanas de vida
4ª dose (opcional) .......... 16 semanas de vida

Revacinação anual

FILHOTES

ADULTOS

Vacina Antirrábica 
Inativada Labovet

Vacina composta por suspensão de vírus rábico, 
cepa Pasteur de vírus fixo (PV), produzida em cul-
tivo celular, inativada pela etilenimina binária (BEI) 
e adsorvida em hidróxido de alumínio gel. 

OBSERVAÇÕES:
Não pode ser utilizada em animais silvestres 
/ Agite antes e durante o uso / Usar seringas 
e agulhas novas, descartáveis e estéreis / 
Desinfetar o local de aplicação / A vacinação 
deve ser precedida de um exame clínico 
minucioso por um Médico Veterinário / 
Não vacinar animais doentes, parasitados, 
subnutridos ou em condições de estresse / 
Adotar precauções necessárias para manejar 
fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma 
reação no local da aplicação. Esta reação é 
transitória e desaparece em poucos dias / O uso 
concomitante com substâncias antimicrobianas 
e anti-inflamatórias poderá interferir no 
desenvolvimento da resposta imune após a 
vacinação / Verificar o prazo de validade do 
produto / Manter fora do alcance de crianças 
e animais domésticos / Descartar os frascos 
vazios e conteúdos residuais após o uso / 
Conservar em temperatura de 2ºC a 8ºC / NÃO 
CONGELAR.

INDICAÇÃO:
Indicada na profilaxia da Raiva de caninos e felinos.

APRESENTAÇÃO:
Frascos contendo 1 dose (1 mL) acondicionado 
em caixas isotérmicas com 20 frascos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO 
DE USAR:
Administrar preferencialmente por via subcutâ-
nea, podendo ser usada também a via intramus-
cular, a critério do Médico Veterinário, observan-
do-se os cuidados usuais de assepsia.
Cães e Gatos: Dose de 1 mL por animal.
Vacinar a partir dos 3 meses de idade. A imuni-
dade é conferida a partir de 21 dias da aplicação 
e persiste por 12 meses.
Animais vacinados devem ser revacinados anu-
almente ou a critério do Médico Veterinário.

Threecell Vac 

Vacina polivalente, indicada para cães, composta 
por 3 antígenos em uma mesma dose vacinal. 
Possui suspensão de vírus vivo atenuado de Ci-
nomose e Parvovirose na fração liofilizada. A fra-
ção líquida (diluente) é composta por suspensão 
inativada de Coronavírus.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO 
DE USAR:
Administrar 1 mL por via subcutânea, imedia-
tamente após a total reconstituição da fração 
liofilizada pela fração líquida (diluente), observan-
do-se os cuidados usuais de assepsia. Utilizar 
somente o diluente fornecido pelo fabricante.

INDICAÇÕES:
Threecell-Vac é composta por 2 frações a Fração 
Liofilizada contém suspensões virais vivas atenu-

APRESENTAÇÃO:
Caixa isotérmica contendo 15 frascos com 1 
dose de vacina liofilizada acompanhados por 
15 frascos com 1 dose (1 mL) de vacina líquida 
(diluente).

CATÁLOGO DE PRODUTOS PARA PETS

adas que conferem proteção contra Cinomose e 
Parvovirose e a Fração Líquida (Diluente) contém 
suspensão viral inativada de Coronavírus.
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