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AGROTHAL
Tratamento de doenças infecciosas acompa-
nhadas de processos inflamatórios.
Composição:
Cada frasco-ampola contém:
Benzilpenicilina procaína .............. 4.000.000 U.I.
Benzilpenicilina potássica.............. 1.350.000 U.I.
Cada ampola de diluente contém:
Diclofenaco Sódico .......................................225 mg
Água bidestilada estéril ................................15 mL
Dose
1 mL para cada 30/40 kg P.V.
Apresentação
Frasco-ampola com penicilina em pó e ampola 
com diclofenaco.

AGROVET™ 5.000.000 
Antibiótico de amplo espectro que atua com 
rapidez contra infecções causadas por bacté-
rias gram-positivas e gram-negativas.
Composição (cada frasco-ampola contém):
Benzilpenicilina procaína ............... 3.750.000 U.I.
Benzilpenicilina potássica.............. 1.250.000 U.I.
Estreptomicina base (sulfato) ...............2.000 mg
Dose
1 mL para 30 kg P.V.
Apresentação
Frasco-ampola com 7,8 g + 15 mL de diluente.

AGROVET™ PLUS
Indicado para o controle e tratamento das 
principais doenças bacterianas sensíveis a 
associação de antibióticos benzilpenicilina / 
diidroestreptomicina. 
Composição (em 100 mL de produto):
Benzilpenicilina procaína ............ 20.000.000 U.I.
Diidroestreptomicina (sulfato) .........................8 g
Piroxicam ......................................................... 0,60 g
Procaína (cloridrato) ........................................... 2 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para 20 kg P.V.
Apresentação
Frasco-ampola com 50 mL.

ENROFLOXACINA 10%
Indicado no combate de infecções como pneu-
monia, diarreias, mastite, infecções pós-parto, 
de umbigo e de casco.
Composição (em 100 mL de produto):
Enrofloxacina ...................................................... 10 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para cada 40 kg P.V.
Apresentação
Frascos com 10, 50 e 500 mL.

FLORTHAL 
Indicado no tratamento de doenças respirató-
rias, diarreias, problemas de casco.
Composição (em 100 mL de produto):
Florfenicol............................................................30 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para cada 15 kg P.V.
Apresentação
Frascos com 30 e 100 mL.

ANTIBIÓTICOS

3



ANTIBIÓTICOS

MICOTIL™ 300
Recomendado para problemas respiratórios, 
de cascos, ceratoconjuntivite infecciosa (pink 
eye) dos bovinos.
Composição (em 100 mL de produto):
Tilmicosina (como fosfato) ..............................30 g
Veiculo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para 30 kg P.V.
Apresentação
Frascos-ampola com 10 e 50 mL.
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TALCIN™ MAX
Antibiótico e anti-inflamatório indicado para 
o tratamento de um amplo grupo de doenças 
infecciosas que afetam os bovinos.
Composição (em 100 mL de produto):
Oxitetraciclina (antibiótico) ............................20 g
Piroxicam (anti-inflamatório) ...................... 1,20 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para 10 kg P.V.
Apresentação
Frasco-ampola com 50 mL.

PARACURSO 
Indicado para cessar rapidamente os sintomas 
das diarreias decorrentes de enterites infeccio-
sas em bezerros e leitões.
Composição (em 100 mL de produto):
Oxitetraciclina base ..........................................20 g
Cloridrato de Benzetimide ..................... 16,50 mg
Lidocaína ............................................................... 2 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para cada 10 kg P.V.
Apresentação
Frasco com 10 mL.

TORMICINA LA 
É uma solução injetável de longa ação a base de 
oxitetraciclina, antibiótico de amplo espectro, 
indicado para o tratamento de doenças respira-
tórias, diarreias infecciosas, cistites, corrimen-
tos, artrites, tristeza bovina (anaplasmose), lín-
gua de pau (actinobacilose), ceratoconjuntivite,  
leptospirose, infecções de umbigo, carbún-
culo sintomático, carbúnculo hemático e 
enterotoxemia.
Composição (em 100 mL de produto):
Oxitetraciclina base ..........................................20 g
Lidocaína ............................................................... 2 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para cada 10 kg P.V.
Apresentação
Frasco com 50 mL.

MINOXEL® PLUS 
Antibiótico de descarte zero para doenças res-
piratórias e afecções podais dos bovinos.
Composição (em 100 mL de produto):
Ceftiofur (como ceftiofur base) ........................ 5 g
Veiculo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para 50 kg P.V.
Apresentação
Frasco-ampola com 100 mL.



ANTIBIÓTICOS
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ACATAK™ POUR-ON 
Ectoparasiticida pour-on de ação sistêmica, 
para o controle do carrapato dos bovinos.
Composição (em 100 mL de produto):
Fluazuron ............................................................ 2,5 g
Veiculo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para 10 kg P.V.
Apresentação
Frasco dosador com 1 litro e frasco com 5 litros.

TYLAN™ 200
Indicado para o tratamento de pneumonias, 
mastite aguda e metrites.
Composição (em 100 mL de produto):
Tilosina base (como Tilosina intermediária) .....20 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose 
0,5 mL a 1,0 mL para 20 kg P.V.
Apresentação
Frascos-ampola com 50 e 100 mL.

TORMICINA 100
Indicado para o tratamento de grande varie-
dade de infecções produzidas por bactérias e 
microrganismos sensíveis à oxitetraciclina.
Composição (em 100 mL de produto):
Oxitetraciclina .................................................... 10 g
Lidocaína ............................................................... 2 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para cada 10 kg P.V.
Apresentação
Frascos com 10 e 50 mL.

ANTIMASTÍTICO

VETIMAST™ PLUS VL 
Combate a mastite bovina causada por bactérias 
e fungos.
Composição (em 10 g de produto):
Cefalexina (monohidratada)  .................... 100 mg
Neomicina (sulfato)..................................... 100 mg
Miconazol (nitrato) ...................................... 200 mg
Prednisolona (micronizada) .........................10 mg
Veículo q.s.p.  ...................................................... 10 g
Dose
Injetar o conteúdo de 1 seringa por quarto ma-
mário afetado.
Apresentação
Caixa com 12 seringas com 10 g cada.

VETIMAST™ PLUS VS 
É indicado para o tratamento e prevenção das 
mastites fora do período de lactação (vacas secas) 
Composição (em 10 g de produto):
Cefalexina (monohidratada)  .................... 250 mg
Neomicina (sulfato)..................................... 250 mg
Miconazol (nitrato) ...................................... 250 mg
Veículo q.s.p.  ...................................................... 10 g
Dose
Injetar o conteúdo de 1 seringa por quarto ma-
mário afetado.
Apresentação
Caixa com 12 seringas com 10 g cada.
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ABATHOR
Indicado para tratamento e controle das ver-
minoses gastrointestinais e pulmonares e/ou 
controle do berne, da sarna, do piolho e do 
carrapato dos bovinos.
Composição (em 100 mL de produto):
Abamectina ............................................................1 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para 50 kg P.V.
Apresentação
Frasco-ampola com 500 mL.
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ECTIC PULVERIZAÇÃO 
Ectoparasiticida emulsionável à base de 
Cipermetrina High Cis, com ação carrapaticida, 
mosquicida, sarnicida e piolhicida.
Composição (em 100 mL de produto):
Cipermetrina High Cis .......................................20 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
Vide Instruções na bula.
Apresentação
Flaconete com 10 mL.

M3ECTO
Indicado para bovinos no combate e controle 
dos principais ectoparasitas, como: carrapatos, 
moscas, bernes, piolhos e sarnas.
Composição (em 100 mL de produto):
Cipermetrina .................................................... 7,50 g
Clorpirifós ....................................................... 12,50 g
Butóxido de piperonila ....................................30 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose 
Diluir 40 mL em 20 litros de água para banhos 
de aspersão.
Apresentação
Frascos com 40, 200 mL e 1 litro.

TIRA-BERNE
Parasiticida contra berne, sarnas, piolhos e bi-
cheiras, de ação sistêmica, com alta eficácia e 
menor tempo de carência.
Composição (em 100 mL de produto):
Metrifonato .........................................................50 g
Veículo emulsificante e solvente q.s.p.  ......100 mL
Dose
Dissolver o produto em água, na proporção de 
1:2, ou seja, 1 litro do produto em 2 litros de água.
Apresentação
Frasco com 1 litro.

ANTIPARASITÁRIOS

ECTIC POUR-ON 
Indicado para o controle da Mosca-dos-chifres 
(Hematobia irritans), mosca do estábulo 
(Stomoxys calcitrans) e no combate das reinfesta-
ções de bernes e bicheiras. Controle do carrapato 
bovino (Boophilus microplus e Amblyomma spp.), 
piolhos (Haematopinus eurysternus e Linognathus 
vituli), sarna bovina e sarna ovina (Chorioptes bo-
vis e Psoroptes ovis).
Composição (em 100 mL de produto):
Cipermetrina High Cis ....................................2,50 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
10 mL para 100 kg P.V.
Apresentação
Frasco autodosador com 1 litro.
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ALBENDATHOR 10
Anti-helmíntico de uso oral indicado no trata-
mento e controle dos vermes gastrointestinais 
e pulmonares, cestódeos e trematódeos dos 
ruminantes.
Composição (em 100 mL de produto):
Albendazol micronizado .................................. 10 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
Bovinos: 1 a 2 mL para cada 20 kg de peso corporal. 
Ovinos: 0,75 a 1 mL por 20 kg de peso corporal.
Apresentação
Frascos com 200 mL e 1 L.

ALBENDATHOR INJETÁVEL 
Anti-helmíntico de uso injetável indicado no 
tratamento e controle dos vermes gastrointes-
tinais e pulmonares, cestódeos e trematódeos 
dos bovinos.
Composição (em 100 mL de produto):
Sulfóxido de Albendazol .................................. 10 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para cada 40 kg P.V.
Apresentação
Frasco com 500 mL.
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ALTEC 
Produto para tratamento e controle das vermi-
noses gastrointestinais e pulmonares de bovi-
nos, ovinos, caprinos e suínos.
Composição (em 100 mL de produto):
Ivermectina ............................................................1 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para 50 kg P.V.
Apresentação
Frascos-ampola com 50 e 500 mL.

ALTEC PASTA
Antiparasitário de ampla ação para o tratamen-
to e controle de verminoses intestinais e pul-
monares em equídeos. 
Composição (em 100 g de produto):
Ivermectina ........................................................... 2 g
Excipiente q.s.p.  ..............................................100 g
Dose
1 g para 100 kg P.V.
Apresentação
Seringa dosadora com 6 g.

MEGAMECTIN™
Vermífugo que age no combate das verminoses 
pulmonares e gastrointestinais dos bovinos.
Composição (em 100 mL de produto):
Ivermectina ............................................................1 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para 50 kg P.V.
Apresentação
Frascos de 500 mL e 1 litro.

ANTIPARASITÁRIOS ANTIPARASITÁRIOS
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AGITA™ 10WG
Mosquicida neonicotinóide de ação fulminante, 
com atrativo sexual, para uso em instalações 
rurais, estábulos, granjas de aves, suínos e haras.
Composição (em 100 g de produto):
Thiamethoxam.................................................... 10 g
Z-9-tricosene (atrativo sexual) ....................0,05 g
Excipiente q.s.p.  ..............................................100 g
Dose
Após diluição em água, pode ser aplicada por 
pincelamento, pulverização localizada ou atra-
véz de cordões embebidos.
Apresentação
Frascos de 100 ou 250 g e 1 kg.

AGITA™ 1GB
Mosquicida indicado para uso em instalações 
rurais, estábulos, granjas de aves, suínos e haras.
Composição (em 100 g de produto):
Thiamethoxam.......................................................1 g
Z-9-tricosene .................................................... 0,10 g
Excipiente q.s.p.  ..............................................100 g
Dose
Dispersar 2 g de produto por m2 da superfície.
Apresentação
Sache com 20 g.
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PROVERME
Anti-helmíntico altamente eficaz no combate 
e controle de verminoses gastrointestinais.
Composição (em cada sachê):
Citrato de piperazina tetrahidratado .........28 g
Dose
Bezerros: um sachê (28 g) dissolvido em água 
para cada 80 kg de peso corporal.
Apresentação
Sachê com 28 g.

ZOLVIX™
Tratamento e controle de parasitas gastroin-
testinais em ovinos.
Composição (em 100 mL de produto):
Monepantel ...................................................2,50 g
Veículo q.s.p.  ............................................. 100 mL
Dose
1 mL para 10 kg P.V.
Apresentação
Frasco com 1 litro.

BIOPROTEÇÃO

GANASEG™ 7%
Indicado para o tratamento de bovinos  
infectados com Babesia causada por Babesia  
bigemina e Babesia bovis.
Composição (em 100 mL de produto):
Diaceturato de diminazene ............................... 7 g
Antipirina ........................................................37,50 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
1 mL para 20 kg P.V.
Apresentação
Frasco-ampola com 30 mL.



HORMÔNIOS

ANTIPARASITÁRIOS

PROFERTIL
Indicado para promover o aumento da fertili-
dade na inseminação artificial e no tratamento 
de cistos e ovarianos e anestros em geral.
Composição (em cada frasco-ampola com 
liofilizado):
Gonadorelina (GnRH) ................................... 500 µg 
Veículo q.s.p. ................................................. 100 mg
Ampola diluente:
Água Bidestilada Apirogênica ........................5 mL
Dose
Via parenteral (via intramuscular, subcutânea 
ou intravenosa). Incremento da fertilidade no 
período pós-parto. Melhora da fertilidade na 
inseminação artificial: 1 mL.
Anestros, cistos ováricos foliculares e folicula-
res luteinizados: 2,5 a 5,0 mL.
Apresentação
Frasco-ampola com liofilizado correspondendo 
a 500 µg de gonadorelina, acompanhada de 
ampola com 5 mL de diluente.

 
PROSTAGLANDINA FABIANI
Solução de D-Cloprostenol para indução de cio 
em bovinos e indutor de parto.
Composição (em 100 mL de produto):
D-Cloprostenol  ........................................... 7,50 mg
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
Bovinos: 2 mL via intramuscular.
Apresentação
Ampola com 2 mL e frasco-ampola com 10 mL.

 
PROLACTON 
Indicado para encurtar o período de expulsão 
do feto, nos casos de retenção de placenta, 
hemorragia pós-parto, por atonia do útero e 
prolapso uterino em vacas. Promove a ejeção 
do leite, ajudando nos tratamento de mamites.
Composição (em 1 mL de produto):
Ocitocina Sintética ........................................ 10 U.I.
Veículo q.s.p.  ..................................................... 1 mL
Dose
Vide bula.
Apresentação
Frasco-ampola com 10 mL.
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INTRA REPIDERMA
Spray de cuidado da pele de  ruminantes e suínos. 
Auxilia na manutenção da integridade do casco 
e de pele.
Composição:
Mistura de butano/propano .......... (60.00% p/p)
EDTA dissódico de Cobre.................. (5,793% p/p)
EDTA dissódico de Zinco ..................(5,638% p/p)
Dose
Aplique um jato a 15-20 cm da superfície a ser 
tratada, até que o local esteja coberto por uma 
camada verde. Agite antes de usar.
Apresentação
Frasco spray com 250 mL.

CICATRIZANTES



TÔNICO E FORTIFICANTE

VACINAS

PREMIX

FUSOGARD™
Vacina que reduz os sinais clínicos da podo-
dermatite e abscessos de fígado causados por 
Fusobacterium necrophorum.
Composição (dose de 2 mL):
Fusobacterium necrophorum inalterado pelo 
formol ....................................................... 1 x 108 UFC
Dose
2 mL por animal.
Apresentação
Frasco-ampola com 20 mL.

GLICOFORT
Cálcio injetável para o tratamento da febre do 
leite e outras moléstias infecciosas.
Composição (em 100 mL de produto):
Gluconato de Cálcio .......................................... 12 g
Heptagluconato de Cálcio ............................ 8,75 g
Cloreto de Magnésio ......................................4,96 g
Cloridrato de Efedrina .................................. 0,04 g
N-Acetil-Metionina ...............................................1 g
Glicose Anidra .................................................. 1,60 g
Veículo q.s.p.  ................................................ 100 mL
Dose
Bovinos e equinos: de 1 a 2 frascos nos casos de 
terapêutica intensiva. 
Bezerros, potros, suínos e ovinos: 25 a 100 mL 
de acordo com peso do animal.
Apresentação
Frascos com 250 e 500 mL.

10

RUMENSIN™ 200
Para a melhoria da taxa de ganho de peso e 
da eficiência alimentar em bovinos de corte e 
para aumento da produção de leite em bovinos 
leiteiros.
Composição (em 100 g de produto):
Monensina (na forma sódica) .........................20 g
Microtraçador ....................................................0,4 g
Excipiente q.s.p.  ..............................................100 g
Dose
0,5 a 2,25 g/animal/dia (Vide informações de 
bula para maiores detalhes)
Apresentação
Saco de papel com 25 kg.

ZIMPROVA™
Melhoria da taxa de ganho de peso e eficiência 
alimentar em gado a pasto.
Composição (em 100 g de produto):
Narasina ............................................................... 10 g
Excipiente q.s.p.  ..............................................100 g
Dose
Homogeneizar a quantidade apropriada de Zimprova 
em alimentos completos, concentrados ou su-
plementos, para proporcionar uma ingestão diá-
ria de 5-13 g/ton (ppm) de narasina no alimento.
Apresentações
Saco de papel com 25 kg.

RUMENSIN™ 100
Para auxiliar na prevenção da coccidiose e pre-
venção, controle e/ou redução da severidade 
de timpanismo, cetose e acidose.
Composição (em 100 g de produto):
Monensina (na forma sódica) ......................... 10 g
Excipiente q.s.p.  ..............................................100 g
Dose
0,5 g a 1,0 mg kg P.V.
Apresentação
Saco de papel com 25 kg.



VITAMÍNICOS E MINERAIS

ADETHOR 
Suplemento vitamínico que auxilia no cresci-
mento, recuperação de escore corporal e me-
lhora a taxa de fertilidade e natalidade.
Composição (em 100 mL de produto):
Vitamina A ....................................... 20.000.000 U.I.
Vitamina D3 ........................................5.000.000 U.I.
Vitamina E.................................................. 6.000 U.I.
Veículo q.s.p. ................................................. 100 mL
Dose
Bovinos: de 1 a 6 mL por via subcutânea ou in-
tramuscular profunda.
Equídeos: 3 a 5 mL por via intramuscular 
profunda.
Ovinos: de 1 a 3 mL por via subcutânea.
Apresentação
Frascos com 50 e 250 mL.

FERDEX B12
Tratamento da anemia ferropriva em animais 
jovens, leitões, bezerros (terneiros) e cordeiros.
Composição (em 100 mL de produto):
Ferro-dextrano ..................................................... 10 g
Vitamina B12 .................................................1.000 mg
Veículo q.s.p  ................................................... 100 mL
Dose
Somente por injeção intramuscular.
Bezerros*: 4 mL.
Cordeiros*: 2 mL. 
Apresentação
Frasco com 50 mL.
*Para dietas exclusivamente lácteas. Alteração da posologia e 
no modo de usar a critério do médico-veterinário.

FERRODEX 
O Ferrodex é indicado na prevenção e trata-
mento da anemia provocada por deficiência de 
ferro (anemia ferropriva) em leitões, bezerros 
(terneiros) e cordeiros.
Composição (em 100 mL de produto):
Ferro-dextrano ..................................................... 10 g
Veículo q.s.p  ................................................... 100 mL 
Dose
Somente por injeção intramuscular:
Bezerros*: 4 mL.
Cordeiros*: 2 mL. 
Apresentação
Frascos com 10, 50 e 250 mL.
*Para dietas exclusivamente lácteas. Alteração da posologia e 
no modo de usar a critério do médico-veterinário.

VITAGOLD AVÍCOLA 
Indicado para aves em condições de elevada 
produção.
Composição básica do produto:
Nicotinamida, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina 
B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina D3, 
Vitamina E, Vitamina K3.
Dose
Via oral. Deve ser diluído na água de bebida. 
Dosagem (doses diárias):
* Aves em crescimento e produção: 200 ml a 500 
ml para cada 1.000 litros de água de bebida.
* Aves em reprodução: 500 ml a 1 litro para 
cada 1.000 litros de água de bebida. 
Apresentação
Frascos com 200 mL e 1 litro.
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VITAGOLD POTENCIADO 
Indicado para suplementar vitaminas lipossolú-
veis e hidrossolúveis em animais de produção.
Composição básica do produto:
Nicotinamida, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina 
B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina D3, 
Vitamina E.
Dose
Via oral, com uma colher ou conta-gotas, ou 
misturado à água ou leite, em doses diárias.
Bovinos: 3 a 10 mL.
Equídeos: 3 a 10 mL.
Ovinos e caprinos: 1 a 3 mL.
Apresentação
Frascos com 20, 50 ou 250 mL e 1 litro.
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Acatak™, Agita™, Agrovet™, Fusogard™, Ganaseg™, Megamectin™, 
Micotil™, Rumensin™, Talcin™, Tylan™, Vetimast™, Zimprova™, 

Zolvix™, Elanco™ e o logo da barra diagonal  
são marcas da Elanco ou suas afiliadas.

Repiderma™ é uma marca licenciada por Intracare BV, 
distribuída no Brasil por Elanco Saúde Animal Ltda.
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Para informações completas sobre 
indicações, modo de uso e precauções, 

consulte a bula do produto.


