
catálogo de produtos

Linha Pecuária



Vacinas

RESGUARD t/hb

InDIcAçõES: prevenção das clostridioses, tais como: carbúnculo sintomático, edema maligno, 
doença do rim polposo, enterotoxemia hemorrágica, enterotoxemia dos bovinos adultos, hepatite 
necrótica, hemoglobinúria bacilar e tétano. A proteção contra essas doenças gera proteção contra 
a síndrome da morte súbita.

ESpécIES: bovinos, ovinos e caprinos.

MoDo DE USAR: uso injetável via subcutânea na dose de 3 mL por animal. Animais primovacinados 
devem ser revacinados após 30 dias; a dose inicial pode ser realizada a partir de 15 dias de idade.

ApRESEntAção: 90 mL (30 doses).

coMpoSIção: anacultura de Clostridium chauvoei. Anatoxina de Clostridium perfringens B, 
Clostridium perfringens D, Clostridium septicum, Clostridium novyi, Clostridium sordellii, Clostridium 
haemolyticum e Clostridium tetani.TÉTANO

mais

PO

LIVALENTE

10x
mais proteção
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Vacinas

RESGUARD MUltI

InDIcAçõES: prevenção de clostridioses, tais como: carbúnculo sintomático, edema maligno, 
doença do rim polposo, enterotoxemia hemorrágica, enterotoxemia dos bovinos adultos, hepatite 
necrótica e botulismo. A proteção contra essas doenças gera proteção contra a síndrome da morte 
súbita.

ESpécIES: bovinos, ovinos e caprinos.

MoDo DE USAR: uso injetável via subcutânea nas seguintes doses: 5 mL para bovinos; 2 mL para 
ovinos e caprinos. Animais primovacinados devem ser revacinados após 30 dias; a dose inicial 
pode ser realizada a partir de 15 dias de idade.

ApRESEntAção: 100 mL (20 doses para bovinos e 50 doses para ovinos e caprinos).

coMpoSIção: massa bacteriana inativada de Clostridium chauvoei. Suspensão bacteriana 
inativada de Clostridium septicum, Clostridium novyi e Clostridium sordellii. Toxoides de Clostridium 
perfringens B, Clostridium perfringens D, Clostridium botulinum C e Clostridium botulinum D.

BOTULISMO

mais

PO

LIVALENTE

10x
mais proteção
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RESGUARD polIvAlEntE lEpto-vAcIn EncEfAlovAcIn

InDIcAçõES: prevenção das clostridioses, tais como: 
carbúnculo sintomático, edema maligno, doença do rim polposo, 
enterotoxemia hemorrágica, enterotoxemia dos bovinos adultos 
e hepatite necrótica. A proteção contra essas doenças gera 
proteção contra a síndrome da morte súbita.

ESpécIES: bovinos, ovinos, caprinos e suínos.

MoDo DE USAR: uso injetável via subcutânea na dose de 3 mL 
por animal. Animais primovacinados devem ser revacinados 
após 30 dias; a dose inicial pode ser realizada a partir de 15 
dias de idade.

ApRESEntAçõES: 30 mL (10 doses) e 90 mL (30 doses).

coMpoSIção: anacultura de Clostridium chauvoei. Anatoxina 
de Clostridium perfringens B, Clostridium perfringens D, 
Clostridium septicum, Clostridium novyi e Clostridium sordellii. 

InDIcAção: prevenção de encefalomielite dos equídeos.

ESpécIE: equinos.

MoDo DE USAR: uso injetável via intramuscular na dose de 
1 mL. Animais primovacinados devem ser revacinados após sete 
dias; a dose inicial pode ser feita a partir de seis meses de idade. 
Revacinar anualmente também com duas doses.

ApRESEntAção: 10 mL (10 doses).

coMpoSIção: vírus tipo Leste (amostra Tatuí) e vírus tipo 
Oeste Americano, inativados e em adjuvante oleoso.

InDIcAção: prevenção de leptospiroses.

ESpécIES: bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos.

MoDo DE USAR: uso injetável via subcutânea na dose de 3 mL. 
Animais primovacinados devem ser revacinados após 30 dias. 
Revacinar anualmente.

ApRESEntAção: 60 mL (20 doses).

coMpoSIção: associação concentrada dos lisados de 
Leptospira hardjo, L. icterohaemorrhagiae, L. copenhageni, L. 
pomona, L. grippotyphosa, L. bratislava e L. canicola.

Vacinas

8xPO
LIVALENTE

PROTEÇÃO
MAIS
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RAI-vEt bRUcEl-vEt bIo-Afto-vEt

InDIcAção: prevenção da raiva de herbívoros.

ESpécIES: bovinos e equinos.

MoDo DE USAR: uso injetável via subcutânea ou intramuscular 
na dose de 2 mL. Animais primovacinados devem ser 
revacinados após 30 dias; a dose inicial pode ser realizada a 
partir de três meses de idade. Revacinar anualmente.

ApRESEntAçõES: 20 mL (10 doses) e 50 mL (25 doses).

coMpoSIção: suspensão pura e concentrada do vírus fixo 
(Amostra PV) da raiva – origem de cultura celular – adicionada 
de gel de hidróxido de alumínio.

InDIcAção: prevenção da febre aftosa.

ESpécIES: bovinos e bubalinos.

MoDo DE USAR: administrar a dose de 5 mL por via subcutânea 
ou intramuscular, na região da tábua do pescoço (terço médio).

ApRESEntAçõES: frascos de 50 mL (10 doses) e frascos de 
250 mL (50 doses.)

coMpoSIção: antígenos purificados, inativados e emulsificados 
O1 Campos e A24 Cruzeiro com adjuvante oleoso.

InDIcAção: prevenção da brucelose bovina.

ESpécIE: bovinos.

MoDo DE USAR: uso injetável via subcutânea na dose de 2 mL 
por bezerra entre três e oito meses de idade.

ApRESEntAção: frascos com 15 doses.

coMpoSIção: suspensão liofilizada atenuada de Brucella 
abortus (amostra B19).

Vacinas
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antiparasitários

DoRActIon IvER-vEt ADE

InDIcAçõES: prevenção e tratamento de parasitas internos e externos. Suplemento vitamínico 
para melhorias fisiológicas relacionadas à reprodução, resistência a infecções, ação antioxidante e 
metabolismo do cálcio.

ESpécIE: bovinos.

MoDo DE USAR: uso subcutâneo na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso.

ApRESEntAçõES: 50 mL, 500 mL e 1 L.

coMpoSIção: 
Cada 100 mL contém:

Ivermectina  ..................................................................................... 1,1 g

Vitamina A ..................................................................... 25.000.000 UI

Vitamina D3 ............................................................................ 70.000 UI

Vitamina E ................................................................................ 7.000 UI

Veículo q.s.p.  ...........................................................................  100 mL

InDIcAçõES: prevenção e tratamento de parasitas internos e externos.

ESpécIES: bovinos, ovinos e suínos.

MoDo DE USAR: uso subcutâneo na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso.

ApRESEntAçõES: 50 mL, 500 mL e 1 L.

coMpoSIção: 
Cada 100 mL contém:

Doramectina  ..................................................................................... 1,0 g

Veículo q.s.p.  .............................................................................  100 mL
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antiparasitários

IvER-vEt 3.5

InDIcAçõES: Prevenção e tratamento de parasitas internos e externos.

ESpécIE: bovinos.

MoDo DE USAR: uso subcutâneo na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso.

ApRESEntAçõES: 50 mL, 500 mL e 1 L.

coMpoSIção: 
Cada 100 mL contém:

Ivermectina  ..................................................................................... 3,5 g

Veículo q.s.p.  ...........................................................................  100 mL

GEL + ÓLEOVEÍCULO

ESPECIAL

VEÍCULO

ESPECIAL
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antiparasitários

IvER-vEt bIo-AbAvEt

InDIcAçõES: prevenção e tratamento de parasitas internos e externos.

ESpécIE: bovinos.

MoDo DE USAR: uso subcutâneo na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso.

ApRESEntAção: 1 L.

coMpoSIção: 
Cada 100 mL contém:

Abamectina ...................................................................................... 1,0 g

Veículo q.s.p.  ............................................................................  100 mL

InDIcAçõES: prevenção e tratamento de parasitas internos e externos.

ESpécIE: bovinos.

MoDo DE USAR: uso subcutâneo na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso.

ApRESEntAçõES: 50 mL, 500 mL e 1 L.

coMpoSIção: 
Cada 100 mL contém:

Ivermectina ....................................................................................... 1,0 g

Veículo q.s.p.  .............................................................................  100 mL
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antiparasitários

oxfADEn

InDIcAçõES: prevenção e tratamento de parasitas internos. 

ESpécIES: bovinos, ovinos e caprinos.

MoDo DE USAR: uso oral na dose de 1 mL para cada 9 kg de peso.

ApRESEntAçõES: 250 mL, 1 L e 5 L.

coMpoSIção: 
Cada 100 mL contém:

Oxfendazol ................................................................................... 2,265 g

Veículo q.s.p.  ...........................................................................  100 mL

bIo-cIpER 6% poUR-on

InDIcAçõES: prevenção e tratamento de parasitas externos.

ESpécIES: bovinos, ovinos e suínos.

MoDo DE USAR: uso pour-on. Bovinos: 10 mL para cada 100 kg de peso; ovinos e suínos: 5 mL 
por animal.

ApRESEntAçõES: 1 L e 5 L.

coMpoSIção: 
Cada 100 mL contém:

Cipermetrina  ..................................................................................... 6,0 g

Veículo q.s.p.  .............................................................................  100 mL
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antiparasitários

MáxIMo pUlvERIzAção

InDIcAçõES: carrapaticida, mosquicida e bernicida.

ESpécIE: bovinos.

MoDo DE USAR: diluir MÁXIMO PULVERIZAÇÃO na proporção de 1 mL para cada 1 L de água. 
Pulverizar os animais utilizando 4 L da solução para cada animal adulto.

ApRESEntAçõES: frascos contendo 1 L e display com 25 frascos de 20 mL.

coMpoSIção: 
Cada 100 mL contém:

Cipermetrina ...................................................................................... 15 g

Clorpirifós ........................................................................................  25 g

Butóxido de piperonila ................................................................... 1 mL

Veículo  q.s.p.  ............................................................................  100 mL

CARÊNCIA LEITE

1 dia

CARÊNCIA ABATE

6 dias

MAIS POTÊNCIA

BPO
(Butóxido de piperonila)

RENDIMENTO

MAIOR
25%1 

L 
FA

Z 1.000 L DE CALDA
.
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antiparasitários

MáxIMo poUR-on

InDIcAçõES: carrapaticida, mosquicida e bernicida.

ESpécIE: bovinos.

MoDo DE USAR: aplicar MÁXIMO POUR-ON em toda a linha dorsal do animal na proporção de 
10 mL para cada 100 kg de peso vivo. Animais com mais de 500 kg devem receber a dose máxima 
de 60 mL.

ApRESEntAçõES: 1 L e 5 L.

coMpoSIção: 
Cada 100 mL contém:

Cipermetrina ....................................................................................... 5 g

Clorpirifós ........................................................................................... 7 g

Butóxido de piperonila ................................................................. 1 mL

Veículo q.s.p.  ...........................................................................  100 mL

CARÊNCIA LEITE

1 dia

CARÊNCIA ABATE

6 dias

MAIS POTÊNCIA

BPO
(Butóxido de piperonila)
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antimicrobianos

foRtEcIlIn plUS SUltRInjEx oxItEtRAcIclInA 20% l.A.

InDIcAçõES: tratamento de infecções dos sistemas mamário 
(mastite), locomotor (cascos), geniturinário (metrites), respiratório 
(pneumonias), gastrointestinal (diarreias), ocular (conjuntivites), 
dérmico (feridas) e muscular (clostridioses).

ESpécIES: bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos.

MoDo DE USAR: preparar suspensão adicionando o diluente 
e promovendo agitação até completa homogeneização. Uso 
intramuscular profundo na dose de 1 mL para cada 30 kg de 
peso vivo, uma vez ao dia, durante três a cinco dias.

ApRESEntAção: display com 25 frascos acompanhados de 
25 diluentes.

coMpoSIção: 
Cada frasco-ampola (6,5 g) contém:

Benzilpenicilina procaína .............................................. 3.750.000 UI

Benzilpenicilina potássica ............................................ 1.250.000 UI

Estreptomicina (sulfato) ........................................................ 2.000 mg

Diluente:

Diclofenaco sódico ................................................................... 225 mg

Veículo q.s.p. .............................................................................. 15 mL

InDIcAçõES: tratamento de infecções dos sistemas sanguíneo 
(anaplasmose), locomotor (cascos), respiratório (pneumonias), 
gastrointestinal (diarreias), geniturinário (metrites), ocular 
(conjuntivites), dérmico (feridas) e mamário (mastites). Utilizado 
como auxiliar no controle de infecções pós-operatórias e 
pós-parto.

ESpécIES: bovinos, ovinos, caprinos e suínos.

MoDo DE USAR: uso intramuscular na dose de 1 mL para cada 
10 kg de peso em dose única. Nos casos graves, repetir a dose 
de três a cinco dias depois.

ApRESEntAção: 50 mL.

coMpoSIção: 
Cada 100 mL contém:

Oxitetraciclina ................................................................................. 20 g

Veículo q.s.p.  ................................................................................. 100 mL

InDIcAçõES: tratamento de infecções dos sistemas 
gastrointestinal (curso negro e outros tipos de diarreia) e 
respiratório (pneumonias).

ESpécIES: bovinos, suínos e equinos.

MoDo DE USAR: uso intramuscular na dose de 1 mL para cada 
15 kg de peso, uma vez ao dia, durante cinco dias.

ApRESEntAção: 50 mL.

coMpoSIção: 
Cada 100 mL contém:

Sulfametoxazol ................................................................................. 20 g

Trimetoprim ............................................................................................... 4 g

Veículo q.s.p.  ................................................................................. 100 mL
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antimicrobianos

QUAllyxInE cIpRoDEz

O tudO em um cOntra a mastite.

InDIcAçõES: tratamento de infecções dos sistemas respiratório (pneumonias), gastrointestinal 
(diarreias) e geniturinário (metrites).

ESpécIES: bovinos e suínos.

MoDo DE USAR: uso intramuscular na dose de 1 mL para cada 40 kg de peso, a cada 24 horas, 
durante três dias consecutivos.

ApRESEntAção: 50 mL.

coMpoSIção: 
Cada 100 mL contém:

Ciprofloxacino .....................................................................................  10  g

Veículo q.s.p.  ..............................................................................  100 mL

InDIcAçõES: tratamento de mastites agudas e crônicas de animais em lactação.

ESpécIE: bovinos.

MoDo DE USAR: uso intramamário no protocolo de uma seringa a cada 12 horas, por dois dias 
consecutivos.

ApRESEntAção: display com 12 seringas.

coMpoSIção: 
Cada 10 mL contém:

Cefalexina .....................................................................................  100 mg

Sulfato de neomicina  ...............................................................  100 mg

Prednisolona ..................................................................................  10 mg

Veículo q.s.p.  .................................................................................  10 mL

NEOMICINA
Atua no interior
das bactérias

EXCIPIENTE
Ótima

solubilidade
no leite

PREDNISOLONA

Redução do 

processo 

inflamatório

CEFALEXINA
Atua no exterior 
das bactérias

• M
OLÉCULA EXCLUSIVA •  • M
OLÉCULA EXCLUSIVA •  
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TerapÊUTICOS

GlUcARIl lIvERton

InDIcAçõES: prevenção e tratamento de intoxicações alimentares (inclusive por plantas tóxicas) e 
medicamentosas. Indicado para uso após tratamentos prolongados com antibióticos e vermífugos; 
como coadjuvante nos distúrbios hepáticos e na hipoglicemia.

ESpécIES: bovinos, ovinos, suínos e equinos.

MoDo DE USAR: uso injetável via intramuscular ou intravenosa lenta, nas seguintes doses: 20 a 
50 mL para bovinos e equinos adultos; 5 a 25 mL para bezerros, potros, ovinos e suínos.

ApRESEntAção: 100 mL.

coMpoSIção: 
Cada 100 mL contém:

DL-acetilmetionina ................................................................... 10,00 g

Cloreto de colina ....................................................................... 6,00 g

Inositol ........................................................................................... 1,00 g

Nicotinamida .................................................................................. 1,20 g

Cloridrato de piridoxina (vit. B6) ............................................ 0,25 g

Riboflavina (vit. B2) ................................................................... 0,01 g

Veículo q.s.p. ............................................................................. 100 mL

InDIcAçõES: tratamento de doenças causadas por queda repentina de cálcio 
sanguíneo, como a febre do leite. Prevenção e tratamento de hipocalcemia 
e hipomagnesemia ocasionadas por deficiências nutricionais.

ESpécIES: bovinos, ovinos, caprinos e equinos.

MoDo DE USAR: uso via intravenosa lenta, intramuscular, intraperitoneal ou subcutânea.

ApRESEntAçõES: frascos de 200 mL e 500 mL.

coMpoSIção: 
Cada 100 mL contém:

Gluconato de cálcio .................................................................. 20,00 g

Cloreto de magnésio ................................................................ 4,00 g

D-sacarato de cálcio  ................................................................... 0,30 g

Dextrose ............................................................................................ 10 g

Veículo  q.s.p.  ............................................................................  100 mL

TRATA 2

BOVINOS ADULT
OS

PRODUTO

CONCENTRADO
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terapêuticos

ocItopEc

InDIcAçõES: promoção da descida do leite e para os casos de retenção de placenta, hemorragias 
e atonias uterinas.

ESpécIES: bovinos, ovinos, caprinos, equinos e suínos.

MoDo DE USAR: uso via intravenosa, intramuscular ou subcutânea. Para descida do leite, utilizar 
as seguintes doses: 1 a 2 mL para bovinos e equinos; 0,5 a 2 mL para ovinos, caprinos e suínos. 
Para uso obstétrico, utilizar as seguintes doses: 4 a 10 mL para bovinos; 0,5 a 2 mL para ovinos e 
caprinos; 0,5 a 4 mL para suínos; 4 a 15 mL para equinos.

ApRESEntAçõES: 50 mL e 100 mL.

coMpoSIção: 
Cada 1 mL contém:

Ocitocina sintética  .......................................................................... 10 UI

Veículo q.s.p.  ...........................................................................  1 mL
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Acesse o QR Code e saiba mais 
sobre nossa linha de produtos


