
ESTRESSE
Minerphós Estresse + Peso: 2 em 1

Modo de Uso

Bovinos, Bubalinos e Equinos
No Sal Mineral: Adicionar 600 g para cada 30 kg de sal mineral ou 20 kg por tonelada. 
Consumo estimado mínimo de 70 g a 80 g da mistura �nal por animal/dia, ou de acordo 
com a orientação do médico veterinário.
Na Ração: Adicionar 600 g por tonelada de ração concentrada. Consumo estimado 
mínimo de 2,5 kg da mistura �nal por animal/dia, ou de acordo com a orientação 
do médico veterinário.
Ovinos e Caprinos
No Sal Mineral: Adicionar 600 g para cada 30 kg de sal
mineral ou 20 kg por tonelada. Consumo estimado
mínimo de 30 g da mistura �nal por animal/dia, ou 
de acordo com a orientação do médico veterinário.
Na Ração: Adicionar 600 g por tonelada de ração 
concentrada. Consumo estimado mínimo de 1 kg da 
mistura �nal por animal/dia, ou de acordo com a 
orientação do médico veterinário.

Cód.  2851 (20 kg)
 2853 (600 g)

PRÉ-PARTO
Minerphós Pré-Parto + Retenção de Placenta: 2 em 1

Cód.  2858 (20 kg)
 2785 (600 g)

Modo de Uso
Iniciar tratamento 45 dias antes da monta natural, inseminação arti�cial ou 
protocolos reprodutivos, mantendo até a comprovação da prenhez.

Bovinos, Bubalinos e Equinos
No Sal Mineral: Adicionar 600 g em 30 kg de sal mineral ou 20 kg por tonelada, 
consumo estimado mínimo de 70 g da mistura �nal animal/dia, ou de acordo com 
a orientação de um médico veterinário.
Na Ração: Adicionar 600 g por tonelada de ração concentrada, consumo estimado 
mínimo de 2,5 kg da mistura �nal animal/dia, ou de acordo com a orientação 
de um médico veterinário.

Ovinos e Caprinos
No Sal Mineral: Adicionar 600 g em 30 kg de sal mineral 
ou 20 kg por tonelada, consumo estimado mínimo de 
30 g da mistura �nal animal/dia, ou de acordo com 
a orientação de um médico veterinário.
Na Ração: Adicionar 600 g por tonelada de 
ração concentrada, consumo estimado mínimo 
de 1 kg da mistura �nal animal/dia, ou de acordo
com a orientação de um médico veterinário.

FERTILIDADE
Fertilidade + Cria: 2 em 1 

Cód. 2856 (20 kg)
 2784 (600 g)

Cód.  2780 (20 kg)
 2787 (600 g)

Modo de Uso

Bovinos, Bubalinos e Equinos
No Sal Mineral: Adicionar 600 g para cada 30 kg de sal mineral ou 20 kg por tonelada.  
Consumo estimado mínimo de 70 g a 80 g da mistura �nal por animal/dia, ou de acordo com 
a orientação do médico veterinário. 
Na Ração: Adicionar 600 g por tonelada de ração concentrada. Consumo estimado 
mínimo de 2,5 kg da mistura �nal por animal/dia, ou de acordo com a orientação do 
médico veterinário.

Ovinos e Caprinos
No Sal Mineral: Adicionar 600 g em 30 kg de sal mineral ou 20 kg por tonelada. 
Consumo estimado mínimo de 30 g da mistura �nal por animal/dia, ou de acordo com a orientação
do Médico Veterinário. 
Na Ração: Adicionar 600 g por tonelada de ração concentrada.  Consumo estimado mínimo de 1 kg 
da mistura �nal por animal/dia, ou de acordo com a orientação do médico veterinário.

ANTIMASTITE
Minerphós Antimastite + Leite: 2 em 1

EMBRIÃO
Minerphós Embrião + Cria: 2 em 1

Modo de Uso
Iniciar o tratamento duas semanas antes da transferência de embriões 
ou da época prevista para inseminar. Mantenha a medicação por 120 dias 
até o diagnóstico de prenhez. Em cabras e ovelhas mantenha a medicação 
por 60 dias até con�rmar a prenhez.
 
Bovinos e Equinos
No Sal Mineral: Adicionar 600 g para cada 30 kg de sal mineral ou 20 kg por 
tonelada. Consumo estimado  mínimo de 70 g a 80 g da mistura �nal por 
animal/dia, ou de acordo com a orientação do médico veterinário.
Na Ração: Adicionar 600 g por tonelada de  ração concentrada. Consumo 
estimado mínimo de 2,5 kg da mistura �nal por animal/dia, ou de acordo
 com a orientação do médico veterinário.
 
Ovinos e Caprinos 
No Sal Mineral: Adicionar 600 g para cada 30 kg
de sal mineral ou 20 kg por tonelada. Consumo 
estimado mínimo de 30 g da mistura �nal animal/dia,
ou de acordo com a orientação do médico veterinário. 
Na Ração: Adicionar 600 g por tonelada de ração 
concentrada. Consumo estimado mínimo de 1 kg 
da mistura �nal por animal/dia, ou de acordo com 
a orientação do médico veterinário.

Cód.  0108 (600 g)

Modo de Uso
Para vacas, consumir nos 3 meses antes do parto e 1 mês pós-parto. Para éguas, 
no terço �nal da gestação. Para ovelhas e cabras, nos últimos 30 dias de 
gestação e 15 dias no pós-parto.
 
Bovinos, Bubalinos e Equinos 
No Sal Mineral: Adicionar 600 g para cada 30kg de sal mineral ou 20 kg por 
tonelada. Consumo estimado mínimo de 70 g a 80 g da mistura �nal por 
animal/dia, ou de acordo com a orientação do médico veterinário.
Na Ração: Adicionar 600 g por tonelada de ração 
concentrada. Consumo estimado mínimo de 2,5 kg 
da mistura �nal por animal/dia, ou de acordo com a 
orientação do médico veterinário.
Ovinos e Caprinos 
No Sal Mineral: Adicionar 600 g para cada 30 kg de
sal mineral ou 20 kg por tonelada. Consumo 
estimado mínimo de 30 g da mistura �nal por 
animal/dia, ou de acordo com a orientação do médico 
veterinário. 
Na Ração: Adicionar 600 g por tonelada de ração
concentrada. Consumo estimado mínimo de 1 k da
mistura �nal por animal/dia, ou de acordo com a 
orientação do médico veterinário.
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SODOMIA
Minerphós Sodomia + Antiestresse: 2 em 1

Modo de Uso
 
Bovinos
No Sal Mineral: Adicionar 600 g para cada 30 kg de sal mineral ou 20 kg por tonelada. 
Consumo estimado mínimo de 70 g a 80 g da mistura �nal por animal/dia, ou de acordo 
com a orientação do médico veterinário.
 Na Ração: Adicionar 600 g por tonelada de ração concentrada. Consumo estimado 
mínimo de 2,5 kg da mistura �nal por animal/dia, ou de acordo com a orientação 
do médico veterinário.
 
Observação: Caso o volume de ração ou sal mineral 
consumido pelo animal seja diferente dos valores 
acima recomendados, o uso do medicamento 
homeopático deve respeitar o consumo mínimo 
de 1,7 g por animal/dia.

Cód.  0889 (20 kg)
 3204 (600 g)

PODODERMATITE
Minerphós Pododermatite + Cicatrizante: 2 em 1

Modo de Uso
Usar durante o terço �nal de gestação e nos primeiros meses de lactação.
 
Bovinos, Bubalinos e Equinos adultos
No Sal Mineral: Adicionar 600 g para cada 30 kg de sal mineral ou 
20 kg por tonelada. 
Consumo estimado mínimo de 70 g a 80 g da mistura �nal por animal/dia, 
ou de acordo com a orientação do médico veterinário.
 
Ovinos e Caprinos adultos
 No Sal Mineral: Adicionar 600 g para cada 30 kg de 
sal mineral ou 20 kg por tonelada. 
Consumo estimado em torno de 30 g da mistura �nal 
por animal/dia, ou de acordo com a orientação do 
médico veterinário.

DIARRÉIA
Minerphós Diarreia + Hidratação: 2 em 1 

Cód. 0479 (20 kg)
 2783 (600 g)

Cód.  2781 (20 kg)
 2782 (600 g)

Modo de Uso
 
Bovinos, Equinos, Ovinos e Caprinos
 No Sal Mineral: Adicionar 600g em 30 kg de sal mineral ou 20 kg por tonelada.
Consumo estimado mínimo de 80 g da mistura �nal por animal/dia 
(1,6 g do produto/cabeça/dia), ou de acordo com a orientação do médico veterinário.
Na Ração: Adicionar 600 g por 500 kg de ração, ou de acordo com a orientação de um 
médico veterinário.
 
Observação: Caso o volume de ração ou sal mineral consumido pelo animal seja diferente dos 
valores acima recomendados, o uso do medicamento homeopático deve respeitar o consumo mínimo 
de 1,6 g por animal/dia.

PARASITÁRIO
Minerphós Parasitário + Antianêmico: 2 em 1

PAPILOMATOSE
Minerphós Papilomatose + Antiestresse: 2 em 1

Modo de Uso
Fornecer ao rebanho, inclusive aos que nunca apresentaram Papilomatose, 
durante 10 meses.
 
Bovinos
No Sal Mineral: Adicionar 600 g para cada 30 kg de sal mineral ou 20 kg 
por tonelada. Consumo estimado mínimo de 70 g a 100 g da mistura �nal 
por animal/dia, ou de acordo com a orientação do médico veterinário.
 
Na Ração: Adicionar 600 g por tonelada de ração concentrada. Consumo 
estimado mínimo de 2,5 kg da mistura �nal por
animal/dia, ou de acordo com a orientação do 
médico veterinário.
 
Observação: Caso o volume de ração ou sal 
mineral consumido pelo animal seja diferente dos 
valores acima recomendados, o uso do 
medicamento homeopático deve respeitar o 
consumo mínimo de 1,7 g por animal/dia.

Cód.  2852 (20 kg)
 2786 (600 g)

Modo de Uso
 
Bovinos e Equinos
No Sal Mineral: Adicionar 1200 g para cada 30 kg de sal mineral ou 40 kg por
tonelada. Consumo estimado mínimo de 70 g a 80 g da mistura �nal por 
animal/dia, ou de acordo com a orientação do médico veterinário.
Na Ração: Adicionar 1200 g por tonelada de ração concentrada. Consumo 
estimado mínimo de 2,5 kg da mistura �nal por animal/dia, ou de acordo com 
a orientação do médico veterinário.
Ovinos e Caprinos
No Sal Mineral: Adicionar 1200 g para cada 30 kg de
sal mineral ou 40 kg por tonelada. Consumo 
estimado mínimo de 30 g da mistura �nal por 
animal/dia, ou de acordo com a orientação do
médico veterinário.
Na Ração: Adicionar 1200 g por tonelada de ração 
concentrada. Consumo estimado mínimo de 1 kg 
da mistura �nal por animal/dia, ou de acordo com 
a orientação do médico veterinário.

Cód.  4115 (20 kg)
 2857 (600 g)
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LACTOBIO

Cód.  4016 (20 kg) 

LEITE - ESTRESSE

Cód.  4018 (20 kg)

EQUILÍBRIO EQUINO

Modo de Uso
Homeo-Vita Equilíbrio Equino deve ser administrado por via oral, 
fornecendo 50 gramas/animal/dia do produto, junto à ração ou sal 
mineral, ou conforme as indicações do médico veterinário responsável.

Cód.  4049 (20 kg)

CONTROLL CIO

Cód.  4107 (20 kg)

Cód.  4017 (20 kg)

PROTETOR HEPÁTICO

Modo de Uso
Bovinos e bubalinos
No sal mineral: misturar 1200 g em um saco de sal mineral de 25 ou 30 kg, ou 40 kg 
por tonelada, com consumo estimado mínimo de 150 g da mistura �nal animal/dia.
Na ração: adicionar 1200 g por tonelada de ração, com consumo estimado mínimo 
de 5 kg de ração animal/dia.
Ovinos e caprinos
No sal mineral: misturar 1200 g em um saco de sal mineral de 25 ou 30 kg, com 
consumo estimado em torno de 60 g animal/dia.
Na ração: adicionar 1200 g por tonelada de ração, com consumo mínimo de 1 kg
animal/dia.
Equinos
No sal mineral: misturar 1200 g em um saco de sal
mineral de 25 ou 30 kg, com consumo estimado em
torno de 20 g animal/dia.
As dosagens acima descritas podem ser alteradas 
de acordo com as indicações do médico veterinário.

Modo de Uso
Fêmeas Destinadas a engorda ou sincronização de cio: 
No Sal Mineral: Misturar 2.400 g em um saco de  mineral de 25 ou 30 kg, 
ou 60 kg por tonelada, com consumo estimado mínimo de 100 g da mistura 
�nal animal/dia .
Na ração: Adicionar 60 kg por tonelada de ração, ou de acordo com as indicações 
do médico veterinário. 
As dosagens acima descritas podem ser alteradas de acordo com as indicações 
do médico veterinário.

Modo de Uso
Vacas, búfalas e éguas:
De alta produção: fornecer até 200 g/animal/dia.
De média produção: fornecer até 100 g/animal/dia.
De baixa produção: fornecer até 50 g/animal/dia.
Misturar no cocho a ração, sal mineral ou alimentos.
Ovelhas e cabras:
Fornecer de 20 a 30 g/animal/dia, conforme a produção do animal.
As dosagens acima descritas podem ser alteradas de acordo com as 
indicações do médico veterinário.

Modo de Uso
Uso preventivo: 
Fornecer para as fêmeas prenhas no terço �nal da gestação e durante os 
primeiros meses de lactação, nas seguintes dosagens:
Bovinos de corte:
No sal mineral: misturar 1200 g, em um saco de sal mineral de 25 ou 30 kg 
ou 40 kg por tonelada.
Na ração: adicionar 40 kg por tonelada de ração.
Bovinos de leite: 
Para bezerros, fornecer 10 g/dia misturado ao leite 
no balde ou na ração.
As dosagens acima descritas podem ser alteradas
de acordo com as indicações do médico veterinário.
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MILK LINE
Suplemento Nutricional

Indicações:
• Indicado para vacas leiteiras, durante o período de lactação. 

Modo de uso:
• Consumo estimado de 40 gramas do produto por animal/dia. 

Cód.  5182 (20 Kg)
 

49 9 9997 4131 vendas@bgrvet.com.br www.brgvet.com.br
xx

xx

xx

LINE VET



Cód.  3550 (15 Kg)
 3355 (25 Kg)

YES-MILK é um suplemento nutricional para bovinos de leite, composto pela associação de minerais orgânicos (aminoácidos quelatados e proteinatos), adsorvente 
de micotoxinas (1,3 e 1,6 β-glucanos), prebióticos (mananoligossacarídeos – MOS) e probiótico (levedura viva – Saccharomyces cerevisiae). 
Sua utilização contribui para melhores índices produtivos, reprodutivos e sanitários. Contém sacarina e aroma de melaço, que estimulam o consumo.

Modo de Uso
Utilizar de acordo com as recomendações do responsável técnico 
ou conforme sugestão abaixo:
Cria e recria: 20 g a 50 g por animal/dia.
Pré e pós-parto: 40 g a 50 g por animal/dia.
Doadoras e receptoras: 30 g a 50 g por animal/dia.
Lactação: 1,5 g para cada litro de leite produzido.
Rações: 2,0 a 5,0 kg por tonelada, conforme a produção do animal.

YES MILK
Suplemento Nutricional

YES BOV
Suplemento Nutricional

YES-BOV é um suplemento nutricional para bovinos que contribui para melhores índices produtivos, reprodutivos e sanitários.
 É composto pela associação de probiótico (levedura viva – Saccharomyces cerevisiae) e minerais orgânicos (aminoácidos quelatados 
e proteinatos).

Modo de Uso
Utilizar de acordo com as recomendações do responsável técnico ou conforme sugestão abaixo:
5 g por animal/dia, misturados na ração ou isoladamente.

Cód.  3356 (25 Kg)

YES FIX R

fosforilados ativos (extraídos da parede celular da levedura Saccharomyces cerevisiae), bentonita 

Modo de Uso
Utilizar de acordo com as recomendações do responsável técnico ou conforme sugestão abaixo:

 
Cód.  3549 (15 kg)
 3354 (25 kg)

GLUCAN MOS

e mananoligossacarídeos (MOS) 
microparticulados por hidrólise enzimática, processo que aumenta sua atividade molecular.

Modo de Uso
Utilizar de acordo com as recomendações do responsável técnico ou conforme sugestão abaixo:

Aves
Suínos

de 0,5 a 1,5 kg/ton nas fases de crescimento e terminação.
Pet
Equinos
Bovinos

Cód.  4293 (25 kg)
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ALCA-LINE 70

Cód.   5270 (20 L)
  5269 (5 L)

Composição
Hidróxido de sódio, hipoclorito de 
sódio e veículos.

Indicação 
O Alca-Line é um produto líquido 
indicado para a higienização de 
tubulações, tanques e equipamentos.

Modo de Uso
Diluir entre 25ml a 50ml do produto 
para cada 10L de água na temperatura 
de 70°C, circular de 07 a 12 min.
Cuidar para que o ciclo não termine
com temperatura inferior à 50°C. Em
seguida enxaguar com água morna.
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ACID-LINE 45

Cód.   5268 (20 L)
  5267 (5 L)

Composição
Ácido fosfórico, ácido clorídrico e veículo.

Indicação 
O Acid-Line é um produto líquido, indicado
para remoção e inibir a formação de cristais 
minerais (pedra do leite), e sujeiras minerais 
em equipamentos e tubulações.

Modo de Uso
Diluir entre 25ml a 50ml do produto para cada 
10 litros de água na temperatura de 45°C,
circular de 07 a 12 min. A frequência depende
da qualidade da água (dureza).

NEUTRI-LINE 

Cód.   5382 (20 L)
  5271(5 L)

Composição
Tensoativos aniônicos, coadjuvantes, 
conservantes, espessante,
neutralizantes e veículos.

Indicação 
O Neutri-Line é um produto concentrado,
indicado para limpeza por gerador de 
espuma ou ação mecânica, limpeza pesada
resfriadores, equipamentos e ambientes em
geral.

Modo de Uso
Diluir na proporção de 25ml a 100ml do
produto para cada 10 litros de água ou de
acordo com a necessidade.
Aplique na área a ser limpa e remova todo 
o produto com água.

PRÉ-LINE 30

Cód.   5275 (20 L)
  5274 (5 L)

Composição
Gluconato de  clorexidina, cloreto 
benzalcônico, conservantes e veículos.

Indicação 
O Pré-Line é um produto líquido
indicado para a higienização na pré
ordenha, biodegradável, não agride
o meio ambiente, altamente concentrado
e espumante.

Modo de Uso
Produto pronto para uso, não diluir. 
Aplicar antes da ordenha utilizando 
aplicador próprio que gere espuma.

PÓS-LINE 

Cód.   5273 (20 L)
  5272 (5 L)

Composição
Gluconato de clorexidina, cloreto
benzalcônico, espessantes, glicerina, 
conservantes e veículos. 

Indicação 
O Pós-Line é um produto semi viscoso,
indicado para higienização na pós 
ordenha.

Modo de Uso
Produto pronto para uso, não diluir.
Aplicar imediantamente após a ordenha
utilizando aplicador adequado.

SANI-LINE 

Cód.   5902 (20 L)
  5901 (5 L)

Composição
Ácido peracético, ácido acético, peróxido 
de hidrogênio, regulador de pH e veículo.

Indicação 
O Sani-Line é um  sanitizante de  amplo 
espectro e odor característico, indicado
para   ordenhadeiras,   mesas   de  corte, 
pasteurizadores e demais equipamentos
da indústria em geral.

Modo de Uso
Diluir 30ml para cada 10 litros de água, em 
temperatura ambiente.

S A N I - L I N E   ANTES DE USAR LEIA AS 
      INSTRUÇÕES DO RÓTULO

CARACTERÍSTICAS:   O              Sani
Line é um sanitizante de amplo espectro
e odor característ ico, indicado para 
o r d e n h a d e i r a s ,  m e s a s  d e  c o r t e ,  
pasteurizadores e demais equipamentos
da indústria em geral.

COMPOSIÇÃO: Ácido peracético, ácido
acético, peróxido de hidrogênio, regulador
de pH e veículo.

MODO DE USAR: Diluir 30ml para cada
10 l i t ros  de  água,  em tempera tura  
ambiente.

CUIDADOS: Em  caso    de  contato 
com os olhos,  lave    imediatamente
com água em abundância.  Em caso
de ingestão, não  provoque   vômito,
consulte imediatamente um  médico
levando o rótulo do produto ou ligue
para o CEATOX 0800 722 6001. 

OBSERVAÇÃO:       Manter       o  
produto  em   sua      embalagem
original e fechada,  em ambiente
coberto,  com  boa  ventilação  e 
longe   da     luz      solar.     Não
armazenar junto a   alimentos   e
manter    fora   do    alcance    de
crianças e animais domésticos.

PRAZO DE  VALIDADE:  2  anos
após a data de fabricação.      

LIMPADOR DE USO GERAL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

FABRICADO POR:
QUIMICA KEMFOR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SANEANTES.
CNPJ:15.041.729/0001-83
Insc. Est.: 90757932-83
Rua Padre Anchieta, 335 - Centro
85600-000 - Nova Esperança - PR
Auto Funcionamento MS:
3.06.014-2
Produto Saneante Notificado na 
ANVISA: 25351.524476/2021-15
Resp. Téc.: Victor Casé Martins
CRQ-PR 09405270
           INDÚSTRIA BRASILEIRA

           kemfor@kemfor.com.br
               www.kemfor.com.br 
 
DISTRIBUÍDO POR:
LINE VET INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO 
EXPORTAÇÃO   E   COMÉRCIO   DE 
PRODUTOS      QUÍMICOS       LTDA
CNPJ: 03.468.100/0001-35
E: 253991838

Rua Judithe  Dal  Magro,   110,   Centro
CEP 89.828-000 – Lajeado Grande/SC

                                                               Atendimento via telefone:
                                                              (49) 9 9997 4131

Embalagem não reutilizável

ÁGUA: PODE FALTAR. 
NÃO DESPERDICE.

20
LITROS
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GREEN-LINE

Cód.   5969 (50 L)
  5968 (20 L)
  5967 (5 L)

Composição
Ácido lático, espessante, óleos essenciais, 
aloe vera, conservantes e veículos. 

Indicação 
O Green-Line, é um produto semi viscoso,
pronto para uso, indicado para higienização
após a ordenha. Contém ingredientes como
a Glicerina e Aloe Vera, que melhoram o 
condicionamento. Usar aplicador específico
sem retorno.

Modo de Uso
Produto pronto para uso, não diluir. 
Aplicar após  a  ordenha  utilizando 
aplicador próprio.



A.L-SEAL - PÓS DIPPING 

Cód.  5139 (5 L)
 5371 (20 L)
 5372 (50 L)

Limpador selante, indicado para higienização dos tetos após a ordenha. 
Contém emolientes e �lme selador que hidratam e protegem os tetos contra rachaduras
 e contaminações ambientais. Auxilia na redução da CCS.

LACT FOAMY - PRÉ DIPPING 

Cód.  5140 (5 L)
 5373 (20L)
 5374 (50L)

Espuma limpadora à base de Ácido Lático, indicado para higienização dos tetos antes da ordenha. 
Hidrata o teto,  enquanto  higieniza,  auxiliando  na  prevenção  de  mastite  e  a  manter  uma  boa 
qualidade de leite. Auxilia na redução da CCS.
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SPARTAN

CLOROCLEAN - ALCALINO CLORADO

Cód.  5141 (5 L)
 5366 (20L)
 5365 (50L)

Detergente alcalino e desinfetante clorado, com baixa espumação, indicado para limpeza
e desinfecção por sistema CIP. Limpa, alveja e desinfeta em uma única operação.

UH ACID CLEANER - ÁCIDO

Cód.  5370 (5 L)
 5369 (20 L)
 5368 (50 L)

Desincrustante ácido concentrado, à base de Ácido Fosfórico e Ácido Sulfúrico. 
Elimina resíduos de sais minerais, derivados do leite, cerveja e sucos.

PERACETICFOOD 

Cód.  5364 (5 L)

Desinfetante à base de Ácido Peracético, indicado para desinfecção de tanques, tubulações, 
carbonatadores, trocadores de calor, enchedoras, processadores de carne, câmaras frias, etc.

CLOROCLEAN FOAMY  

Cód.  5143 (5 L)

Detergente alcalino e desinfetante clorado, com alta espumação, indicado para limpeza
e desinfecção de superfícies, utensílios e  equipamentos. Limpa,  alveja  e  desinfeta  em 
uma única operação.

ALCALINO PARA 
LIMPEZA DE ORDENHA

SISTEMA CIP

ALCALINO PARA 
LIMPEZA DE 

AMBIENTE



CITRO WASH 

Cód.  5375 (5 L)

Detergente para lavagem  manual  de  equipamentos,  utensílios e  superfícies, tais  como,
tanques, latões, equipamentos de ordenha, balde ao pé, áreas externas de equipamentos, 
piso,  azulejo, parede,  teto, etc. Ideal para  ambientes agrícolas, entre eles, currais, granjas,
galpões, bem como, canis, gatis, etc. Sua formulação à base de citronela, ajuda a reduzir  a 
presença de insetos. Auxilia na redução da CBT.

POWER PINE

Cód.  5376 (5 L)
 
Detergente desengraxante à base de óleo de pinho, solvente natural de baixa  alcalinidade.  Não 
agride nenhum tipo de superfície lavável e permite altas diluições em água, tornando o  produto
muito  econômico.   Remove  com  facilidade  óleo, graxa,  gordura  e fuligem,  sendo  ideal   para
limpeza  de  currais,  galpões  de  frango, salas  de  ordenha,  instalações  de  suínos,  canis,  gatis,
tratores, caminhões, plantadeiras, colheitadeiras, etc.
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SPARTAN

SPARTAN OXULAVFRESH 

Cód.  5772 (5 L)

Detergente alvejante antibactericida, indicado para lavagem e alvejamento das toalhas
usadas na ordenha.
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AMARILLO
Composição:
Elastômeros sintéticos  35%
Resinas sintéticas     20%
Água      45%

Irresistível às pragas voadoras, que são naturalmente atraídas pelo reflexo da cor amarela, associado ao reflexo de partículas nano
presentes no produto. Amarillo é uma película adesiva que captura de forma definitiva uma grande variedade de insetos pragas.
Pode ser utilizado em estufas de produção agrícola, produção de adubos orgânicos, celeiros, estábulos de leite, currais, galpões de 
frango  (poedeiras e corte), áreas industriais, depósitos de alimentos e nos mais variados ambientes.

Principais insetos que são atraídos e capturados:
• Mosca Branca   • Mosca Doméstica   • Mosca Minadora    • Mosca da Fruta    • Tripes    • Traças    • Mosca do Chifre   
• Entre outros… 

Cód.  4653 (1 Litro)
 

Resultados das aplicações de Amarillo:

SYMBO GENESIS
Garantias:
Solúvel em água
Nitrogênio (N): 2,0% (26,4 g/l)
Molibdênio (Mo): 3,5% (46,2 g/l)
Zinco (Zn): 5,4% (71,3 g/l)

Contém:
23,9% de EDTA como agente quelante
16% de extrato de algas agente complexante
2% de ácido cítrico como agente complexante
Natureza física: fluido - solução verdadeira
Densidade: 1.3 g/ml

Fertilizante foliar com uma alta concentração de ativos, contendo 
em   sua   formulação,  elementos  totalmente  solúveis  em  água
(nitrogênio, molibdênio e zinco), extrato de algas e agente quelante.  
Quando aplicado nas  gramíneas,  confere  um melhor enraizamento e
desenvolvimento da parte  aérea, devido  a sua ação  no  metabolismo 
da planta. Já quando aplicado em hortaliças e frutíferas, promove uma
florada intensa e favorece a  formação  de frutos de  melhor qualidade.

Aplicação: 1L/hectare - Repetir a aplicação após 25-30 dias 

Culturas recomendadas para o uso: milho, arroz, cana-de-açúcar, pastagem, hortaliças e frutas.

Cód.  4936 (5 Litros) 
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FOR RAT PEPITA
Raticida

Cód.  5160 (10x40x25)
 
Princípio ativo
Brodifacoum ..........................0,005%
Benzoato de denatonium ..... 0,001%
Ingredientes inertes ........... 99,994%

Raticida formulado com um potente ingrediente ativo
a alta   atratividade   devido  a  semente  exposta  do
girassol. Eficaz no controle  de ratos,   camundongos
e ratazanas em áreas secas.

BARAMID GEL
Baraticida

Cód.  4231(30 g)

Baraticida gel para todos os tipos de baratas. 

Princípio Ativo
Hidrametilnona .....................2,0% p/p. 

Modo de uso 
Aplicar 5 gotas por m2. 

FOR-RAT CEREAIS
Raticida

Cód.  4247 (25 g)

Princípio ativo
Brodifacoum ..................0,005%.

Modo de Uso
Áreas Internas – Casas, Prédios, Armazéns e 
demais locais secos. 

Dosagem
01 unidade por Toca e 01 unidade 
por ponto de iscagem.

FORISK GEL
Formicida

Cód.  4230 (10 g)

Gel a base de Fipronil. 

Modo de uso 
 

FOR-RAT
Raticida

Cód.  4235 (20 g) Bloco
 4233 (250 g) Pó
 4234 (1 kg) Pó

Princípio ativo 
Brodifacoum ..................0,005%.

 

Áreas Abertas Tocas, Esconderijos e Buracos

GLIFOSATO ORIUM 48
Herbicida

Cód.  4232 (10 ml x 3 un) Flaconete
 4264 ( 500 ml) Pronto Uso
 4265 (1 L)

plantas daninhas. 

Fórmula
Sal Isopropilamina de N-(Fosforometil) 
Glicina (Glifosato) ...............0,48 % p/v. 

Modo de uso 
Aplicar o produto diretamente sobre 
as plantas infestantes (aplicar nas folhas). 

FOR-RAT
Raticida

Cód.  4270 (80X100g)
 4263 (C/ 40 de 25g)
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REPELENT SPANT
Aves e Morcegos

Cód.  4236 (400 ml)

Repelente olfativo para aves e morcegos, 
em forma de espuma. 
Age no sistema olfativo das aves e morcegos. 

Modo de Uso
Uso interno e externo. 
Não provoca danos aos homens 
e aos animais. 

MULTI INSETICIDA INSECT FREE
Multi Inseticida

Cód.  4229 (300 ml)

Multi Inseticida Insect Free é eficaz no 
combate às moscas, formigas, mosquitos e 
baratas, mosquito da dengue.

Modo de Uso
Aplique o produto 
diretamente sobre o 
inseto

MATA CUPIM ULTRA INSECT
Mata Cupim

Cód.  4228 (400 ml)

Inseticida indicado para o combate de cupins 
em peças de madeira. 
Possui aplicador especial para facilitar a 
aplicação.
 
Modo de Uso
Colocar a agulha injetora nos 
pequenos orifícios da madeira
e pressionar a válvula.

 

IMAZAPIR ORIUM
Herbicida

Cód.  4266 (500 ml)

Descrição
Herbicida seletivo, sistêmico de ação pós-emergente, 
altamente eficaz no controle das Cyperaceas (tiririca)
em gramados. 

Fórmula
Imazapir 5,0 % p/p.
Ingredientes inertes 95,0 % p/p. 

Modo de Uso
Aplicar produto diretamente sobre as 
pragas alvo e superfície onde as mesmas transitam.

FORTUNE FLORES
Fertlizante  Foliar

Cód.  4281 (500 ml)

Descrição
Fertilizante foliar indicado para embelezamento, nutrição e fortalecimento de plantas para jardinagem amadora, 
pro�ssional, hortas e hortaliças.

Fórmula
N Solúvel em água 20,00 % p/p P2O5 Solúvel em água 05,00 p/p K20 Solúvel em água 05,00 p/p 
B Solúvel em água 00,20 p/p Cu Solúvel em água 00,50 p/p Mn Solúvel em água 00,20 p/p 
Mo Solúvel em água 00,10 p/p Zn Solúvel em água 00,50 p/p

Modo de Uso
Via folha: agite o frasco, dilua 1 colher de chá em 1 litro de água, regue ou pulverize as folhas utilizando 
1 litro de solução fertilizante por metro quadrado. Repita a aplicação a cada duas semanas. 
Em vasos pequenos pingue 4 gotas do produto diretamente no "solo". Em vasos grandes pingue de 8 á 15 gotas 
do produto no "solo". Observações: continue regando normalmente as plantas com água pura. 
Mantenha a frequência das aplicações. Evite aplicar sob ação do sol. 

CE ALOTHRINE
Multi Inseticida

Cód.  4268 (Flaconete C/3 X 100 ml)
 4248 (500 ml)

Inseticida concentrado, indicado para o combate de moscas, 
formigas, borrachudos, mosquitos, baratas, cupins, aranhas, 
escorpiões, percevejos, pulgas e carrapatos. 

Princípio Ativo 
Lambda-Cialotrina ............5,0% p/p. 

Modo de uso 
Aplicar diretamente sobre os insetos e nos 
locais onde andam, pousam e se escondem.
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CAVALEIRO SC
Inseticida

Cód.  4246 (100 ml)
 4245 (1 L)

Inseticida a base de FIPRONIL, mata a praga alvo por 
hiper-excitação.
 
Princípio Ativo 
Fipronil ..............1,29% p/p.
 
Modo de uso
2 ml para cada litro de água. 
Para cupins subterrâneos: 4 a 6 L cada m² 
diretamente sobre o solo, para formigas: 
Aplicar 30 ml para cada m².

CONTENDER 200 CE
Inseticida

Cód.  4244 (100 ml)
 4243 (1 L)

Inseticida concentrado emulsionável, 
indicado para o controle de cupins e formigas. 

Princípio Ativo 
Cipermetrina..............21,5% p/p.

Modo de uso:
Mosquito (Aedes aegypti), Moscas 
(Musca doméstica), Baratas 
(Blatella germânica e Periplaneta americana).  
10 ml/1 L de água. Cupim e Brocas, 10 ml/1 L.

 

DISPLACE 1000CE
Inseticida

Inseticida concentrado e emulsionável a base de Diclorvós (D.D.V.P.) 
Combate baratas, moscas e mosquitos.

Princípio Ativo 
D.D.V.P. ...................1.000 g/l.

Modo de uso 
Diluir 5 ml de Displace 100CE para cada 
litro de água e aplicar 50 ml de calda por m².0

Cód.  4242 (100 ml) 
 4241 (1 L)

LAMBDA 5CE
Inseticida

Cód.  4240 (100 ml)
 4239 (1 L)

Eficaz contra baratas, cupins, moscas, mosquitos, 
formigas cortadeiras. 

Princípio Ativo
Líquido: Cialotrina .................5 %.
Pó: Cialotrina .......................10 %. 

Modo de uso 
Líquido: Aplicação em Superfície: 
5mL/1L de Água ou outro diluente. 
Pó: Aplicar o produto diluído em água.

LAMBDA 10PM
Inseticida

Cód.  4238 (25 g)

Inseticida piretróide de baixo odor,e�caz
no controle de moscas, mosquitos, borrachudos, formigas, baratas, cupins,
aranhas, escorpiões, percevejos, pulgas e carrapatos.

Princípio Ativo
Lambda Cialotrina............................................10,0% p/p 
Ingredientes Inertes........................................90,0% p/p

Modo de Uso
Fazer pré-diluição do produto em 1 L
de água, misturar e completar o volume 
conforme indicação. Diluir o produto
na concentração de uso recomendada.

UP LINE DOMINUS
Inseticida em Pó

Cód.  4261 (100 g)
 4262 (50 g x 10 un)

Principio ativo
Fipronil

Indicação
E�caz contra carrapatos, 
formigas cortadeiras, formigas 
urbanas e pulgas

Modo de Uso
Polvilhar o local com a presença
das pragas

COMBACTER 800

Desinfetante à base de amônia quaternária indicado para desinfecção e  higienização 
de   paredes  e  pisos,   instalações  e  equipamentos,  abatedouros,   indústria  Leiteira, 
pedilúvios, rodolúvios e  veículos de transportes. Indicado para desinfecção dos locais 
dedicados à maniulação, produção e elaboração de alimentos.

Cód.  5145 (1L)

MOLUSTAREX
Lesmicida

Cód.  4237 (250 g)
 4330 (10 kg)

Princípio Ativo
MOLUSTAREX Metaldeído ...........5,0%, 
controle de lesmas e caramujos. 

Modo de Uso
Aplicar de 7 a 14 g de isca Molustarex a cada 10 m2. 
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TRICLORO DOMCLOR 200 

Cód.  5291 (4X3X1Kg) 

Princípio ativo
Ácido tricloroisocianúrico

Indicação
Agente oxidante e desinfetante para águas de
piscinas. Pastilha de cloro Domclor contém 
estabilizador em sua fórmula que proteje o cloro
livre da água evitando a perda causada pelos raios
solares. Domclor em tabletes pode também ser 
colocado em cloradores flutuantes. 

Modo de Uso
O teor de cloro é controlado através da adição de um
número maior ou menos de tabletes no clorador.

Aplique 10 g do produto para cada 1000 litros (m³) de 
água, porém deve ser medido o teor de cloro e permitir 
a entrada de pessoas na piscina quando o residual
de cloro estiver na faixa de 1 a 3 ppm.

DOMCLOR HIPOCLORITO

Cód.  5292 (12X1Kg) 

Princípio ativo
Hipoclorito de Cálcio

Indicação
Indicado para cloração manual diária

Modo de Uso
Aplique 4 gramas de Cloro Granulado DomClor para cada
1000 litros (1 m³) de água, dissolvendo o produto 
diretamente na piscina, ao longo das laterais, dia sim, dia
não, de preferência à noite.

DOMCLOR MULTIAÇÃO 3 EM 1

Cód.  5293 (12X1Kg) 

Princípio ativo
Dicloro isocianurato de sódio di-hidratado. Teor de cloro ativo: 40% p/p.

Indicação
Cloro de origem orgânica, estabilizado, destinado a desinfecção de piscinas.
DomClor Multiação 3 em 1 é recomendado
para todos os tipos de piscinas.

Modo de Uso
Aplique 6 gramas de Dicloro DomClor para
cada 1000 litros (1m³) de água, dissolvendo
o produto diretamente na piscina, 
homogeneamente A dosagem deverá ser 
ajustada de acordo com a frequência de uso
da piscina, a intensidade do sol e das chuvas. 

1



LONTAL POUR ON*
Bernicida, Larvicida e Mosquicida Sistêmico para Bovinos

Fórmula
Cada 100 mL contém:
Triclorfon....................................................30 g
Veículo q.s.p............................................100 ml

Modo de Uso
Pressionar o frasco para que o produto passe para o dosador 
na quantidade correta para o peso de cada animal, de acordo
com a tabela abaixo. A seguir, aplicar Lontal Pour On sobre
o �o do dorso lombar do animal de maneira uniforme. 
Administrar 1,0 ml para cada 10 kg de peso vivo.
Peso do Animal  Dose
400 kg   40 ml
500 kg   50 ml
600 kg   60 ml
*Dose máxima: 60 ml

Período de Carência
Leite: 2 dias
Carne: 2 dias

Cód.  1980 (10 ml)

CARVET
Carrapaticida, sarnicida e pulicida à base de amitraz

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Amitraz.......................................................12,50 g
Veículo q.s.p........................................... 100,00 ml

Modo de Uso
Para a pulverização, diluí-lo em água na proporção de 1:500 
(2 ml de Carvet para cada 1 L de água).
Nos bovinos adultos usar 5 L de calda para cada animal, molhando todo o 
animal através de pulverizador capaz de fornecer jato com pressão adequada 
para penetrar na pelagem. 

Período de Carência
Leite: 1 dia
Carne: 14 dias

Cód.  1986 (20 ml)
 1987 (200 ml)
 1988 (1 L) 

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Cipermetrina ........................................................5,50 g
Fenitrotion ............................................................0,75 g
Veículo q.s.p...........................................................100 ml

Modo de Uso
Pressionar o frasco para que o produto passe para o dosador, na quantidade correta para o
peso de cada animal, de acordo com a tabela abaixo. A seguir, aplicar Texvet Pour On sobre
o �o dorso lombar do animal de maneira uniforme. 
Peso corporal  Dose
100 kg   10 ml
150 kg   15 ml
200 kg   20 ml
250 kg   25 ml
300 kg   30 ml
350 kg   35 ml
400 kg   40 ml
450 kg   45 ml
500 kg   50 ml
acima de 500 kg dose máxima 50 ml

Período de Carência
Leite: 3 dias
Carne: 7 dias

TEXVET POUR ON*
Mosquicida e carrapaticida

Cód. 1981(1 L)

TEXVET MAX POUR ON
Carrapaticida, mosquicida e bernicida para bovinos

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Cipermetrina ...................................................... 5 g
Clorpirifós ............................................................ 7 g
Butóxido de piperonila ....................................1 ml
Veículo q.s.p.....................................................100 ml

Cód.  2481(1 L)
 

Peso corporal (kg)  Volume do produto (ml)
Até    100 kg   10 ml
100 – 200 kg   20 ml
200 – 300 kg   30 ml
300 – 400 kg   40 ml
400 – 500 kg   50 ml
> 500 kg    60 ml

Período de Carência
Leite: 1 dia
Carne: 6 dias

TEXVET MAX
Carrapaticida, mosquicida e bernicida

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Cipermetrina ......................................................15 g
Clorpirifós ........................................................... 25 g
Butóxido de piperonila .....................................1 ml
Veículo q.s.p......................................................100 ml

Modo de Uso
A diluição recomendada é de 20 ml em 20 L
de água (clorada ou não). Banhar os animais
utilizando-se de 4 a 5 L de calda por animal.
Quantidade de Quantidade de água
Texvet Max  (clorada ou não)
     1 L  1.000 L
500 ml     500 L
250 ml      250 L
100 ml      100 L
  20 ml         20 L

Período de Carência
Leite: 1 dia
Carne: 6 dias

Cód.  2480 (20 ml)
 3495 (200 ml)
 2535 (1 L)
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ACTYL POUR ON 1L
Carrapaticida e insenticida

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Fipronil. . . . . . . . . . . . . . . 1 g
Veículo. . . . . . .q.s.p100 mL

Cód.  5960



PRAZIFEN
Vermífugo de largo espectro para cães e gatos

Fórmula
Cada comprimido de 800 mg contém:
Praziquantel................................50,00 mg
Pamoato de Pirantel*............145,00 mg
Febantel.....................................150,00 mg
Excipiente.........................q.s.p800,00 mg
*Equivalente a 50,35 mg da base

Modo de Uso
Cães :
Cães com até 2,5 kg: ¼ de comprimido.
Cães de 2,5 a 5 kg: ½ comprimido.
Cães de 5 a 10 kg: 1 comprimido
Acima de 10 kg administrar 1 comprimido 
para cada 10 kg.
Gatos :
¼ de comprimido para cada 2 kg de peso.
Recomenda-se o tratamento da fêmea 
antes da cobertura e 10 dias antes do 
parto.

Cód.  2011 (850 mg)

MOGIDEX
Anti-in�amatório à base de dexametasona a 0,20%.

Fórmula
Cada 100 mL contém:
Dexametasona (fosfato)......200,00 mg
Veículo...............................q.s.p100,00 ml

Modo de Uso
Bovinos : Aplicar de 2,50 a 10,00 ml 
Equinos : Aplicar de 2,50 a 5,00 ml 
Suínos e Ovinos:  Aplicar de 1,50 a 5,00 ml 
Cães : aplicar de 0,15 a 0,50 ml
Dose de manutenção em tratamentos 
prolongados é de 0,25 a 0,50 ml por dia.
Gatos : aplicar de 0,07 a 0,25 ml 
Dose de manutenção é de 0,125 a 0.25 mg por dia .

Período de Carência
Leite: 3 dias
Carne: Este produto não deve ser aplicado em 
bovinos, suínos, ovinos e equinos destinados ao
consumo humano

Cód.  2008 (10 ml)

TIMETHOX 10
Mosquicida e inseticida indicado para o controle do cascudinho, nas formas jovens 
e adultas na cama de aves criadas em piso e para o controle de moscas 
(Musca doméstica) na instalações rurais.

Fórmula
Cada 100 g contém:
Tiametoxam.......................................10 g
Veículo.....................................q.s.p 100 g

Modo de Uso
Para controle do cascudinho (Alphitobius diaperinus) em galpões de aves com cama: 
usar 25 g do TIMETHOX 10 em 1 Kg de ração e colocar 30 g da mistura na cama embaixo 
de cada comedouro do galpão (concentração de 0,25% p/p de tiametoxam).
Para controle da mosca (Musca doméstica) nas instalações rurais: 
Misturar o conteúdo do saches de 250 g em 200 ml de água e 
use como pintura ou coloque os barbantes em imersão por 10 minutos e depois desse 
tempo colocar os barbantes esticados e espalhados pela área.
Para pulverização misturar 250 g de produto em 2 L de água e aplicar nas instalações. 

Cód.  4254 (100 g)
 4034 (250 g) 

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Cialotrina.................................................1 g
Propoxur..................................................1 g
Veículo........................................q.s.p100 ml

Modo de Uso
Cidental Líquido é indicado exclusivamente para uso tópico.
Limpar e lavar o ferimento, enxugando-o com um 
pano limpo. 
No caso de habronemose cutânea dos equinos
(ferida de verão) é recomendável aplicar Cidental Líquido 
pelo menos de 3 a 5 dias seguidos. Quando usado no 
tratamento de infestações muito severas por bernes, tratar 
por partes para não ultrapassar 20% da superfície corporal.

Período de Carência
Leite:  Carência zero
Carne: Carência zero

CIDENTAL
Larvicida e repelente

Cód.  1978 (250 ml)
Cód.  1979 (250 g)
 4331 (50 g)

CIDENTAL UNGUENTO
Antiparasitários, Larvicida, repelente e cicatrizante

Fórmula
Cada 100 g contém:
Cialotrina.....................................................................................100 g
Óleo de Pinho..............................................................................500 g
Caulim branco...........................................................................3000 g
Essência de citronela...................................................................200 g
Lanolina anidra............................................................................500 g
Óxido de zinco...........................................................................1500 g
Vaselina sólida.......................................q.s.p………………...........10000 g

Modo de Uso
Indicado exclusivamente para uso tópico. Limpar e lavar o ferimento 
enxugando-o com um pano limpo e aplicar o produto com auxílio de 
um bastão com a extremidade envolta em algodão.

Período de Carência
Leite: Carência zero
Carne: Carência zero

BIMEDA
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Cód. 2099 (50 ml)

SINCROBEN*
Sincronizador de desenvolvimento folicular e indutor de ovulação em bovinos

Fórmula :
Cada 100 ml contém:
Benzoato de estradiol..........0,10 g
Veículo..............................q.s.p 100 ml

Modo de Uso
De uso parenteral, administrado exclusivamente por via intramuscular, 
nas doses de 2 a 3 ml, ou seja, 2 a 3 mg de benzoato de estradiol por animal. 
A dose e o intervalo entre as doses dependem do
programa de reprodução adotado pelo médico
veterinário e a resposta do animal. 

Período de Carência
Leite: Carência zero
Carne: 1 dia

BIPROGEST
Dispositivo intravaginal bovino de liberação lenta.

Indicações
Bi-Progest: dispositivo intravaginal em forma de T 
impregnado comprogesterona de liberação lenta, 
utilizado para a regulação do ciclo estral em bovinos, 
programas de inseminação arti�cial em tempo �xo 
(IATF), programas de superovulação de doadoras em tempo �xo (TETF) e
sincronização de receptoras.

Fórmula
Cada dispositivo contém:
Progesterona............................1,25 g
Excipiente......................................36 g

Cód. 4130

CLOCIO*
(Cloprostenol Sódico) 

Agente luteolítico para bovinos

Fórmula :
Cada 100 ml contém:
Cloprostenol sódico.....26,30 mg  
(equivalente a 25 mg de cloprostenol)
Veículo........................q.s.p 100 ml

Modo de Uso
Aplicar 2,0 ml (500 microgramas de cloprostenol )

Período de Carência
Leite: Carência zero
Carne: 1 dia

Cód.  2098 (20 ml) 

Protocolo Bimeda BIPROGEST - IATF

Gado de Corte
Protocolo com 3 Manejos

D0/Manhã
Biprogest  +

2 ml Sincroben

D8/Manhã
Retrirar Biprogest  

+ 2 ml Clocio 
+2 ml Sincroben

D9/Manhã ou
Tarde
IATF

Gado de Leite
Protocolo com 4 Manejos

D0/Manhã
Biprogest  +

2 ml Sincroben

D8/Manhã
Retrirar Biprogest  

+ 2 ml Clocio

D10/Manhã

IATF

D9/Manhã
2ml Sincroben

49 9 9997 4131 vendas@bgrvet.com.br www.brgvet.com.br

BIMEDA

49 9 9997 4131 vendas@bgrvet.com.br www.brgvet.com.br
xx

xx

xx

BIMEDA



TETROXY 200
Antibiótico injetável de amplo espectro e ação prolongada

Fórmula
Cada 100 mL contém:
Oxitetraciclina (Cloridrato)........................20,00 g
Veículo q.s.p..................................................100,00 mL

Modo de Uso
Bovinos :1 mL para cada 10 Kg de peso, equivalente a 20 mg por Kg de peso. 
Não devem ser aplicados mais de 10 mL em um único ponto de aplicação.
Suínos : Animais pesando mais de 10 kg, aplicar 1 mL para cada 10 Kg de peso, 
equivalente a 20 mg por Kg de peso. Para animais acima de 100 Kg é recomendado 
dividir a dose em dois locais deaplicação. Em leitões com até 1 Kg de peso, administrar 
1 mL por via subcutânea em apenas um local.
Ovinos e Caprinos : Administrar 1 mL para cada 10 Kg de peso, equivalente a 
20 mg por Kg de peso. Em animais com mais de 50 Kg 
de peso, recomenda-se dividir a dose em dois locais de
 aplicação.

Período de Carência
Leite : Este produto não deve ser aplicado em
fêmeas produtoras de leite para o consumo 
humano.
Carne : 30 dias

Cód.  1992 (50 ml) 

MOGIFLOX
Antibiótico injetável à base de enro�oxacino a 10%

Fórmula
Cada 100 mL contém:
Enro�oxacino ......................................10,00 g
Veículo q.s.p........................................100,00 mL

Modo de Uso
A aplicação de Mogi�ox deve ser por via intramuscular ou subcutânea.
Bovinos, Suínos, Ovinos e Caprinos: aplicar 1,0 mL de Mogi�ox para
cada 40 Kg de peso corporal, diariamente, de 3 a 5 dias.
Nas infecções respiratórias complicadas, aplicar 1,0 mL do produto para cada
20 Kg de peso corporal, diariamente, durante 5 dias (5 mg/kg).
Cães: 1,0 mL para cada 20 Kg de peso corporal, diariamente, de 3 a 5 dias.
Gatos: 0,1 mL para cada 2 Kg de peso corporal, diariamente, de 3 a 5 dias. 

Período de Carência
Leite :   3 dias
Carne : 7 dias

Cód.  1997 (50 ml)
 1998 (500 ml)

TRIGENTAL
Antidiarreico em pasta à base de enro�oxacino

Fórmula
Cada 100 g contém:
Enro�oxacino .............................................5 g
Excipiente q.s.p. ...................................100 g

Modo de Uso
Bovinos e Suínos : 5 gr de Trigental para 100 kg de peso, 
o que corresponde a 2,5 mg de enro�oxacino por kg de peso corpóreo.
Essas doses devem ser aplicadas a cada 24 horas ou a critério 
do médico veterinário.
Não interromper o tratamento antes de decorridas, 
pelo menos, 48 h após o desaparecimento dos sintomas.

Período de Carência
Leite : Este produto não deve ser 
aplicado em fêmeas produtoras de leite 
para o consumo humano
Carne : 7 dias

Cód.  1812 (40 g)

PIRENTAL
Solução injetável para o tratamento da piroplasmose 
(Tristeza Parasitária/Babesiose) 

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Diaceturato de 4-, 4- Diazoaminodibenzamidina ............... 7 g
1,5-dimetil-2-fenil-3-pirazolona ........................................ 37,50 g
Veículo q.s.p................................................................................... 100 ml 

Modo de Uso
Administração por via intramuscular profunda.
Aplicar 1,0 ml para cada 20 a 23 kg de peso, como dose mínima 
(3,0 a 3,5 mg por kg de pesocorporal).
Um frasco de 20 ml é su�ciente para um animal pesando até 450 kg.

Peso do animal   Dose de Pirental
40-45 kg     2,00 ml
45-55 kg     2,50 ml
60-70 kg     3,00 ml
80-90 kg     4,00 ml
    100 kg     4,50 ml
    200 kg     9,00 ml
    300 kg   13,00 ml
    400 kg   18,00 ml
    450 kg   20,00 ml  

Cód.  2002 (20 ml)
 1813 (50 ml)

Fórmula
Cada 10 ml contém:
Vitamina A (Palmitato) (3.000.000 UI).....900 mg
Vitamina D3 (500.000 UI).........................12,50 mg
Vitamina E (600 UI)........................................600 mg
Veículo.........................................................q.s.p10 ml

Modo de Uso
Adental deve ser aplicado por injeção intramuscular ou subcutânea (debaixo da pele).
Bezerros : 0,5 ml a 1,0 ml para cada 50 kg de peso a cada 30 dias.
Vacas prenhes ou em aleitamento : 3,0 a 5,0 ml a cada 60 dias.
Bovinos em engorda a campo : 3,0 a 5,0 ml a cada 90 dias.
Bovinos em galpão:  5,0 ml a cada 60 dias.
Leitões : 0,5 ml uma única vez.
Capadetes : 1,0 ml a cada 60 dias.
Porcas prenhes : 3,0 ml uma única vez.
Varrascos (Cachaço) : 3,0 ml a cada 60 dias.
Borregos : 0,5 ml uma única vez.
Reprodutores : 1,0 a 2,0 ml a cada 60 dias.

Leite:  Carência zero
Carne: Carência zero

ADENTAL
Solução injetável de vitaminas A, D3 e E

Cód.  2007 (100 ml) Cód.  2005 (100 ml)

ANTITÓXICO INJETÁVEL MOGIVET
Suplemento injetável concentrado com vitaminas e 
aminoácidos
Fórmula
Cada 100 ml contém:
Cloreto de Colina......................................................3,50 g
Acetilmetionina............................................................10 g
Nicotinamida...................................................................1 g
Inositol...............................................................................1 g
Vitamina B1................................................................0,50 g
Vitamina B6................................................................0,15 g
Água para Injetáveis......................................q.s.p100 ml

Modo de Uso
Grandes animais : de 10 a 20 ml por dia.
Animais de porte médio : 5 a 10 ml por dia.
Pequenos animais : 1 a 5 ml por dia.
A posologia poderá ser alterada a critério do 
Médico Veterinário.

Período de Carência
Leite : Carência zero
Carne : Carência zero

49 9 9997 4131 vendas@bgrvet.com.br www.brgvet.com.br
xx

xx

xx

BIMEDA



MASTICEL
Suspensão oleosa de uso intramamário a base de cefoperazona

Fórmula
Cada seringa de 10 ml contém:
Cefoperazona sódica................... 250 mg
Veículo q.s.p....................................... 10 ml

Modo de Uso
Uso tópico, via intramamária. Esgotar o leite do quarto afetado, lavar e desinfetar bem
o teto, enxugá-lo com toalha limpa e introduzir a cânula no canal do teto a ser tratado.
Aplicar o conteúdo da seringa e massagear suavemente o quarto tratado a partir da
teta, para que o medicamento atinja as 
regiões mais altas.

Período de Carência
Leite : 4 dias
Carne : 2 dias

Cód.  2000 (10 ml)

FERTAL
Ferro dextrano injetável

Fórmula
Cada ml contém:
Ferro Elementar (em complexo Hidróxido de Ferro-Dextrano)................. 100 mg (*)
Veículo q.s.p....................................................................................................................... 1 ml
(*) Equivalente a 330 mg de Complexo Ferro-Dextrano

Modo de Uso
Injetar Fertal por via intramuscular nas seguintes dosagens:
Para prevenção de anemia em leitões:
Uma única injeção de 2 ml (200 mg de ferro) entre 2 a 4 dias.
Para tratamento da anemia em leitões:
1 mL (100 mg de ferro) a irromper-se a de�ciência.
Outros Animais:
Para tratamento de anemia:
1 mL para cada 10 kg de peso (10 mg/kg de peso), ou 
segundo as indicações do médico veterinário. 

Período de Carência
Leite: Carência zero
Carne: Carência zero

Cód.  2006 (100 ml)

Pro-Pen-G® PPU
Suspensão aquosa antimicrobiana injetável com Benzilpenicilina Procaína

Fórmula
Cada mm de suspensão contém:
Benzilpenicillina Procaina* .................300.000,00 UI
Água para injeção....... q.s.p. ...................................1 ml
(*) A Benzilpenicilina Potássica e o Cloridrato de Procaína
reagem para formar a Benzilpenicilina Procaína.

Modo de Uso
A dosagem para bovinos, ovinos, suínos e equinos é de 6.600 unidades por kg de 
peso corporal, ou seja, 1,0 ml para cada 45 kg de peso corporal por dia.
O tratamento não deve ser superior a 7 dias em bovinos de corte, vacas fora do período de lactação,
ovinos e suínos, ou 5 dias em vacas em lactação.
Se não houver melhora em 48 hs, consulte novamente o médico veterinário.

Período de Carência
Bovinos :
Carne : 4 dias
Leite :  5 dias
Suínos :  4 dias
Ovinos :  2 dias

Cód.  3925 (100 ml) 

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Ceftiofur (Cloridrato).................5 g
Veículo.............................q.s.p100 ml

Modo de Uso
Bovinos :
Administrar por via muscular profunda 1,0 a 2,0 ml/50 kg de peso, 
equivalente a 1,0 a 2,0 mg/kg de peso, repetir o tratamento com intervalos de 24 hs 
durante 3 dias seguidos. Não deve ser aplicado mais de 15 ml em um único ponto 
de aplicação.
Suínos :
Administrar por via muscular profunda, de preferência na região do 
pescoço, 0,6 a 1,0 ml/10 kg de peso, equivalente a 3,0 a 5,0 mg/kg
de peso, repetir o tratamento com intervalos de 24 hs 
durante 3 dias seguidos.
Não deve ser aplicado mais de 10 ml em um único 
ponto de aplicação.

Período de Carência
Leite: Carência zero
Carne: Bovinos 3 dias
              Suínos 2 dias

SOLUCEF PPU
Suspensão injetável de Ceftiofur 5% pronta para uso

Cód.  3775 (50 ml)
Cód.  3746 (100 ml)
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PAN10 ORAL ALBENDAZOLE A 10%
Anti-helmíntico de largo espectro de ação

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Albendazole.................................................. 10 g
Veículo q.s.p.................................................100 ml

Modo de Uso
Administrar por via oral, com pistola dosi�cadora
adequada.
Peso Dose em ml Dose em ml 
 Ostertagia   Termatódeos
 Tipo II  Fasciola hepática
  50     3,75    7,50
100    7,50  15,00
200  15,00  30,00
300   22,50  45,00
400  30,00  60,00

Período de Carência
Leite : 5 dias
Carne : 14 dias

Cód.  1993 (250 ml)
 1994 (1 L)
 1995 (5 L)

PANTEQ
Vermífugo em pasta de uso oral para equinos
Fórmula
Cada 100 g contém:
Oxfendazol..................................................... 2,50 g
Triclorfon............................................................ 40 g
Excipiente q.s.p...............................................100 g

Modo de Uso
Via oral, após ajuste do êmbolo graduado
em conformidade com o peso do animal.
Qualquer alteração de posologia �ca a
critério e sob responsabilidade do médico veterinário.
Peso do animal  Dose de Panteq
100 kg   10 g
150 kg   15 g
200 kg   20 g
250 kg   25 g
300 kg  30 g
350 kg   35 g
400 kg   40 g

Período de Carência
Carne: 14 dias.

Cód.  1990 (40 g)

DORACIDE
Endectocida injetável à base de doramectina a 1% para uso em bovinos

Cód.  3772 (50 ml)
 3774 (250 ml)
 3773 (500 ml)

Fórmula
Cada 100 mL contém:
Doramectina.....................................1 g
Veículo.................................q.s.p 100 ml

Modo de Uso
Doracide deve ser administrado por via subcutânea nas doses recomendadas 
de preferência atrás ou na frente da “paleta”.
A dose recomendada  é de 1 ml para 50 kg de peso, o que equivale a
 0,2mg/kg de peso.

Período de Carência
Leite: Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de 
leite para o consumo humano
Carne: 31 dias

BIMECTIN
Solução injetável de ivermectina a 1%

Fórmula 
Cada 100 ml contém:
Ivermectina..............................1 g
Veículo.........................q.s.p100 ml

Modo de Uso
Mogimec deve ser administrado somente por injeção subcutânea nas 
doses recomendadas:
Bovinos : 1 mL para 50 Kg de peso por via
subcutânea, o que equivale a 0,2 mg/Kg de peso.

Período de Carência
Leite : Este produto não deve ser aplicado em
fêmeas produtoras de leite para o consumo
humano.
Carne : 19 dias

Cód.  1982 (50ml) 
 1984 (500ml)

BIMECTIN 3,5%
Solução injetável de ivermectina a 3,5%

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Ivermectina................................3,50 g
Veículo.................................q.s.p100 ml

Modo de Uso
A dose recomendada é de 1 ml para cada 50 kg de peso (corresponde a 
700 mcg/kg de peso), administrada por via subcutânea, na pele solta na
frente ou atrás da paleta. Agitar vigorosamente o frasco antes da aplicação 
do produto. Utilizar sempre agulha estéril e os procedimentos assépticos devem
ser obedecidos durante a aplicação.

Período de Carência
Leite : Este produto não deve ser aplicado em
fêmeas produtoras de leite para o consumo
humano.
Carne : 109 dias

Cód.  0083 (50 ml) 
 0084 (500 ml) 
 0475 (1 L)

BIMEDA
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DERBY
Vermífugo

Cód.  2875 (10 g)

Indicação 
Vermífugo oral em pasta para equídeos para tratamento dos
principais parasitos internos de equinos, asininos e muares.
Deve ser administrado em dose única, sendo que cada graduação 
do êmbolo da seringa trata 100 kg . Uma seringa trata 600 kg. 

Fórmula 
Ivermectina................................. 1,2 g
Praziquantel................................  15 g
Excipiente q.s.p ........................100 g

MATA BICHEIRA LAB
Spray larvicida, bernicida, repelente e cicatrizante.

Fórmula
Cipermetrina / DDVP / Citronelol / Violeta genciana

Modo de Uso
O Spray Matabicheira LAB tem ação larvicida, bernicida, repelente e 
cicatrizante. É indicado para combate a miíases cutâneas causadas por 
Cochliomyia hominivorax em bovinos. Deve ser utilizado para tratamento 
e prevenção das bicheiras, feridas cirúrgicas ou feridas traumáticas em geral, 
após castrações, descornas e cura do umbigo de recém-nascidos.

Indicado para Bovinos, Equinos, Suínos e Ovinos.

Cód.  2441 (500 ml)
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ECTONIL POUR ON
Antiparasiticida

Antiparasiticida externo indicado para o controle de infestações causadas por 
carrapatos (R.boophilus microplus), moscas (do chifre, doméstica e dos estábulos) e
no controle de bernes em bovinos.

Fórmula
Cada 100 ml
Contém: Cipermetrina...................5 g
Excipiente q.s.p..........................100 ml

Modo de Uso
Aplicar no dorso do animal ao longo do �o do lombo
na dosagem de
10 ml para cada 100 kg.

Carência
Leite: Carência zero

Cód.  3211 (1 L)

LARVINIL-F
Ectoparasiticida 

LARVINIL-F é um ectoparasiticida spray com efeito larvicida, bernicida,
inseticida e matabicheira para uso tópico em bovinos, ovinos, caprinos e
equinos. 

Fórmula 
Cada 100 ml contém:
Fipronil.................................................0,4%
Veículo q.s.p...................................100 ml

Carência
Carne: 10 dias
Leite: Não aplicar em vacas produtoras 
de leite para consumo humano.

Cód.  3762 (500 ml)

KIT LARVINIL/MATABICHEIRA

Cód.  4806

HORSE PLUS
Vermífugo Oral para Equídeos

Fórmula
Ivermectina/ Praziquantel

Indicação
É um vermífugo oral para equídeos em pasta, com rápida absorção  evitando desperdícios  e 
apresentando e�cácia no controle e tratamento dos principais parasitos internos de equinos, 
asininos e muares.

Cód.  5377 (10 g)
 5378 (30 g)



RUMIZOLE F 500
Anti-helmíntico

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Benzilpenicilina procaína ...............20.000.000 UI
Sulfato de Dihidroestrptomicina......................8 g
Piroxicam............................................................ ..0,6 g

Indicação
Solução injetável pronta para uso com associação de antimicrobianos bactericidas, 
que conferem sinergismo ampliando o espectro de ação. Também contém um 
anti-in�amatório não esteróide com ação analgésica e antipirética.

Cód.  3760 (250 ml) Cód.  3761(50 ml)

TETRAPEN PPU
Antimicrobiano

MAST BEST L
Anti Mastítico

Fórmula
Gentamicina.....................1,5%
Piroxican............................0,2%

Age diretamente no tratamento de mastites agudas e crônicas de vacas em lactação 
através da associação de um agente anti-in�amatório não esteroidal com um potente
antimicrobiano contra os microrganismos causadores de mastites.

Modo de Uso
Aplicar, por via intra mamária após a ordenha total do
quarto, uma seringa de manhã e outra à tarde durante 3 dias
consecutivos ou à critério do médico veterinário.

Carência
Carne : 30 Dias
Leite :  4 Dias

Cód.  4671 (Balde 50x10 ml)

MAST BEST S
Anti Mastítico

Fórmula
Cefalotina Sódica ..................8,1%

Anti mastítico a base de cafalotina, um potente antimicrobiano para a prevenção 
e tratamento de mastite em vacas leiteiras no período seco em dose única.

Modo de Uso
Via intramamária em dose única após a ultima ordenha
de lactação, ou, a critério do médico veterinário.

Carência
Carne : 8 Dias
Leite : 4 Dias

SILVERBAC PRATA
AntiSéptico

Fórmula:
Cada 100 ml contém:
Triclorfon.................................................... 2 g
Praletrina................................................. 0,5 g
Sulfadiazina de Prata........................... 0,1 g
Aluminio...................................................... 5 g
Geraniol........................................................2 ml
Veiculo q.s.p..........................................100 ml

Modo de usar
Produto pronto para uso. Deve ser aplicado 
diretamente sobre o local afetado. 
Mantenha o tubo aerossol a uma distância 
de 10 a 15 cm da região a ser tratada.

Carência
Carne:    3 Dias  
Leite:   10 Horas

Cód.  2440 (300 ml)
 2377 (500 ml)

Indicação 
RUMIZOLE- F500 elimina helmintos gastrointestinais e pulmonares
dos bovinos e ovinos como: Haemonchus spp., Cooperia spp., Ostertagia spp.,
Trichostrongylus spp. e Dictyocaulus viviparus (verme do pulmão). Também
tem indicação como estimulador da resposta imune celular dos animais,
associada a velocidade de diferenciação dos Linfócitos T.

Modo de Uso
Injetável subcutânea,volumes 
superiores a 10 ml, 
dividir o local de aplicação. 

Dosagem 
1 ml de RUMIZOLE- F500 para 
cada 50 kg de peso. Nos casos de altas
infestações por Trichostrogylus axei e
Ostertagia spp. 2 ml para cada 50 kg.
 

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Fosfato de Levamisol..............23,54 g
Veículo q.s.p...................................100 ml
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TERRAGARD
Antimicrobiano

Fórmula
Cada 100 g contém
Oxitetraciclina .................7,65 g
Hidrocortisona.................2,25 g
Lecitina de soja................0,11 g
Excipiente...........................100 g

Indicações
Spray com ação antimicrobiana, anti-in�amatória e cicatrizante  indicado no tratamento 
curativo da ceratoconjuntivite infecciosa (Pink Eyes) dos bovinos e ovinos. 
Além disso, também é indicado no tratamento da dermatite alérgica de contato nos cães, 
prevenindo  ainda as infecções 
bacterianas secundárias e 
auxiliando no processo de 
regeneração da pele.

Cód.  3229 (125 ml) Spray

Cód.  4971 (Balde 72x10 ml)
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KIT LAR
Inseticida

Indicação
Elimina do ambiente pulgas e carrapatos. Possui em sua formulação a associação de 
um inseticida e um inibidor do crescimento dos ectoparasitos, 
atuando tanto no controle das formas adultas
como nos ovos e larvas, eliminando todo o ciclo.

Cód.  2484 (300 ml) Aerosol
 2378 (50 ml) Plus

Fórmula
Cada 100 ml
Deltametrina...................2,5 g
Veículo q.s.p...................100 ml

Indicações 
Certrine 25SC é um inseticida em suspensão concentrada indicado para a 
desinfecção de instalações, para o controle de moscas domésticas (larvas e adultos) 
e insetos rasteiros.

Modo de Uso
O produto deve ser aplicado com pulverizador adequado sobre as superfícies
onde os insetos costumam pousar, transitar ou em seus esconderijos. Recomenda-se
realizar uma pré-diluição em um balde com 2 a 5 L de água a quantidade de 
produto recomendada. Agitar até 
homogeneizar bem.
Colocar a mistura no pulverizador, 
agitando sempre. Completar
o volume com água su�ciente 
para pulverizar a superfície a 
ser tratada. Utilizar 1 L de 
calda para 20 m² de
superfície.

CERTRINE 25SC
Inseticida

Cód.  2376 (30 ml)

Fórmula
Cada 25 g
Azametifós........................................1 g
Z-9 Tricosene............................0,020 g
Benzoato de denatônio.......0,001 g
Excipientes q.s.p .......................100 g

Indicação
É uma isca granulada com atrativo sexual indicado para o controle de moscas em instalações
rurais, tais como estábulos, cocheiras, pocilgas, aviários, canis, haras, matadouros e outros 
locais com infestações.

Modo de Uso
Atratex-G pode ser espalhado diretamente da embalagem em locais secos, sobre o piso dos 
ambientes a serem tratados na proporção de  aproximadamente 2g/m².

Cód.  2458 (25 g)

ATRATEX-G
Mata Moscas



ABAMECT FC

Cód.  4996 (50 ML)
 4997 (500 ML)

Endectocida ideal para animais acima dos 4 meses de idade.
Melhor custo/benefício em ganho de peso e controle de parasitas
internos e externos.
Matérias-primas de maior pureza, valor biológico e avançada 
tecnologia de produção.
Fácil aplicação.

 

BENEFÍCIOS
>Conversão Alimentar;
>Ganho de peso;
>Livre de parasitas;
>Muitas arrobas a mais por animal.
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FARMA CAMPO

TRIMAX FC
Vermifugo e bernicida

Cód.  5117 (250ml)  

E�cácia antiparasitária do Metrifonato, farmáco consagrado no controle d
os principais endoparasitas intestinais e de ectoparasitas como berne. 
Proporciona  menor período de carência para o abate.

Modo de usar: 1 ml para cada 40 kg de peso vivo de animal.
              Para doses acima de 10 ml aplicar em 2 locais.

ENERGECT FC
Anabólico não Esteroide injetável

Cód.  5119  (50ML)
 5109  (250ML)
 5120  (500ML)
 5112  (1000ML)

Desenvolvido para reconstituir e revitalizar as diversas 
funções do organismo. 
Sua formulação completa e equilibrada ativa o metabolismo
e acelera a conversão alimentar potencializando resultados no
crescimento, na engorda, fertilidade e na produtividade leiteira.

Modo de usar e posologia:
Bovinos: 10ml (vacas leiteiras em regimes de rações proteínadas 5 ml);
Suínos, Ovinos e Caprinos: 5 ml
Caninos e Felinos: 2,5ml

DEFENSER BEZERROS BISNAGA
Suplemento vitamínico e probiótico enriquecido com enzima e proteínas

Cód.  5108 (30gramas)  

Acelera o fator de transferência passiva, acionando o sistema imunológico 
de recém nascidos. 

Modo de usar: Logo ao nascer por via oral de 15 gramas, repetir a dose
entre 6 e 12 horas após a 1° dose.

PROTECTO PREMIUM
Blend de extratos vegetais e óleos essenciais

Cód.  5116

Acelera o fator de transferência passiva, acionando o sistema imunológico 
de recém nascidos. 

Modo de usar: Adicicionar 500 gramas em 30kg de sal mineralizado e dispor no
cocho.

Consumo esperado de 150g da mistura/animal/dia. Na ração de vacas leiteiras 
a dosagem de 2g/animal/dia. 
Carência zero leite e carne



BIMEDA

49 9 9997 4131 vendas@bgrvet.com.br www.brgvet.com.br
xx

xx

xx

FARMA CAMPO
ENERGECT AVES
Suplemento vitaminico

Cód.  5110  (120ML)
 5118  (1L)
 5111  (5L)

Suplemento Vitamínico, Aminoácido, especialmente 
desenvolvido para suprir os requerimentos nutricionais 
das aves incluindo criatórios de frango caipira e pássaros.

Auxilia em ganho de peso, qualidade da plumagem, maior vigor
�sico de aves idosas, maior resistência a doenças infecciosas, melhor
produção e qualidade de ovos.

Modo de usar: 
Frangos de corte (uso por 3 dias sem interrupção):
3°, 4° e 5° dia de vida: 2L de Energect Aves á cada 1000L de água -- 23°, 24° e 25° dia de vida: 2L de Energect Aves á cada 1000L de água

Galinhas poedeiras:
3°, 4° e 5° dia de vida: 2L de Energect Aves á cada 1000L de água
Repetir até as aves atingirem 2% da produção de ovos (inicio da postura), repetir por mais três dias até as mesmas 
atingirem o pico de produção (cerca de 21 dias depois)

Pássaros:
2 ml (30 gotas) de Energct Aves a cada 100 ml de água. 

CARÊNCIA ZERO.

CONDROFORMA  - 70  snacks

Cód.  5107 

Associa Condroitinae Glucosamina, uma formulação que favorece a 
função articular e do tecido conectivo.
>Previne as dores das artrites e artroses;
>Melhora as condições de locomoção do animal;
>Snack saboroso e de fácil aceitação.

ENERGECT HORSE COMPETITION
Suplemento nutricional energético 

Cód.  5113 (30 gramas)

Proporciona um aporte de nutrientes que melhora o vigor físico e a
explosão muscular do cavalo atleta, reduzindo a fadiga e as dores
pós esforços.

IVERMECT HORSE FC

Cód.  5115

 Trata, protege e elimina vermes redondos e chatos, garantindo alta 
performance em equinos.

Modo de usar: 
 Treinamento: 1 bisnaga/animal/dia durante o período de treinos
 Competição: 1bisnaga/animal de 1 à 5 horas antes da prova

ENERGECT PET - 100 snacks
Complexo Aminoácido e Vitamínico para cães e gatos.

Cód.  5114

Proporciona o menor consumo diário da ração fornecida, otimizando 
os custos de manutenção com seu animal de estimação. Fazendo um
melhor  aproveitamento  de  ração,  crescimento  saudável,  pelagem
brilhante e vistosa e evita queda de pelos,

Modo de Usar:  1 snack por animal/dia.



ADEVITAM
Complemento nutricional

Cód.  4998  (10 KG)

Complemento nutricional à base de Vitaminas A, D3 e E, 
além da Vitamina B12. É indicado em todos os casos de
de�ciências em que haja necessidade de suplementação das
vitaminas, principalmente no período da Seca, onde as 
pastagens estão mais �brosas e pobres em nutrientes.

>Aumento da produtividade leiteira
>Maior ganho de peso
>Bezerrada sadia
>Mior imunidade

Modo de usar: adicionar 500 gramas
de adevitam em 25 kg
de sal comum ou mineralizado.
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FARMA CAMPO

ALHO CAMPO FC 
Premix para bovinos de corte.

Cód.  4999 (8 KG) 

Composição
Carbonato de cálcio (85,5500%), Cloreto de Sódio (Sal Comum – 9,0000%), 
Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B12 (Cianocobalamina), 
Aditivo Flavorizante (Aroma de Alho), Alho Desidratado (Palatabilizante) e 
B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado – Aditivo Antioxidante).

Indicação
AlhoCampo é um premix mineral, vitamínico, para mistura, destinado aos 
bovinos de corte, nas fases de cria, recria e engorda, contendo aroma de alho 
e alho desidratado. Manter sempre boa disponibilidade de pasto.

Modo de usar e posologia
Produto para mistura.
- Misturar 0,5Kg de AlhoCampo em 25Kg de suplemento mineral. Consumo esperado
do produto �nal, após a mistura: 100g/animal/dia.
- Misturar 2,0Kg de AlhoCampo em uma tonelada (1.000Kg) de ração e fornecer o 
produto �nal após a mistura em uma quantidade de 1,5% do peso vivo do animal ao
dia.

ENERGECT PÓ

Cód.  5144 (15 Sachês de 100 gramas) 

Indicação
Para bovinos como complemento nutricional de aminoácidos, vitaminas e promotor de crescimento, nutrientes
comumente necessários na alimentação e que muito enriquecem a dieta dos animais.

Modo de usar e posologia
100 gramas para 30 kg de sal mineral ou 200 gramas por tonelada de ração.



METRIFIM
Antimicrobiano

Descrição
- Destrói a �ora contaminante (Eschenchia coli, Arcanobacterium pyogenes, Fusobacterium
 nectophorum e Prevotella melaninogenicus);
- Promove a curetagem química do endométrio, interrompendo as secreções purulentas;
- Mucolítico: �uidi�ca a secreção purulenta contida no útero;
- Luteolítico: estimula a ciclicidade e a produção de muco límpido e cristalino.

Fórmula
Cada 100 ml do produto contém:
Cloridrato de Oxitetraciclina: ..........................5,7 g
Veículo q.s.p.:.......................................................100 ml

Modo de Uso
Administrar exclusivamente pela via intrauterina um frasco de 100 ml para cada animal, 
usando pipeta e seringa estéreis, em intervalos de 24 horas por 3 dias consecutivos ou 
a critério do médico veterinário.

Cód.  4257 (100 ml)
 

DICLOFENACO J.A.
Anti-In�amatório

Analgésico
Antipirético

Fórmula
Cada 100 ml do produto contém:
Diclofenaco de Sódio: ...............5 g
Veículo q.s.p.: ...........................100 ml

Modo de Uso
Aplicação via intramuscular, intravenosa ou 
subcutânea, na dosagem de 1 ml/50 kg, 
a cada 24 horas, por pelo menos 3 dias.

Cód.  2159 (50 ml)
 3645 (100 ml)

PRÓ BEZERRO
Antimicrobiano

Fórmula
Cada 100 ml do produto contém:
Benzilpenicilina Benzatina: .................................24.000.000 UI
Ivermectina: ............................................................................200 mg
Veículo q.s.p.: ..........................................................................100 ml

Modo de Uso
Aplicar apenas pela 
via intramuscular 
(profunda) na dose de
1 ml para cada 8 kg de
 peso vivo.

Cód.  3643 (5 ml) Seringa

FLUMAX
Anti-in�amatório
Analgésico
Antipirético

Fórmula
Cada 100 ml do produto contém:
Flunixin Meglumine: ...........8,3 g*
Veículo q.s.p.: .......................100 ml
*Equivalente a 5,0 g de Flunixin.

Modo de Uso
Deve ser administrado pelas vias
intramuscular ou intravenosa, na 
dosagem de 1 ml/45 kg, a cada 24 horas, 
por pelo menos 3 dias.

Cód.  3646 (50 ml)

AMOX
Antimicrobiano

Fórmula
Cada 100 ml do produto contém:
Amoxicilina Tri-hidratada:...............................17,22 g*
Veículo q.s.p.: ..........................................................100 ml
* Equivalente a 15 g de Amoxicilina base.

Modo de Uso 
Aplicação via intramuscular, na dosagem 
de 1 ml/10 kg, a cada 24 horas, por 
pelo menos 3 dias.

Cód.  3647 (100 ml)
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TURBO CÁLCIO

Indicado para o tratamento de Hipocalcemia (descalci�cação) e na suplementação de minerais, 
de aminoácidos e enérgico no bovinos.

Fórmula
Cada 100 mLdo produto contém:
Gluconato de Cálcio ......................................................................... 20,00 g
Glicerofosfato de Cálcio ..................................................................... 2,00 g
Cloreto de Magnésio .......................................................................... 6,00 g
Cloridrato de Tiamina (Vitamina B1) ................................................... 0,06 g
Sorbitol .............................................................................................. 4,20 g
DLMetionina ...................................................................................... 0,30 g
DLAcetil Metionina .............................................................................0,90 g
Veículo q.s.p. ................................................................................. 100,00 mL

Cód.  5266 (500 ml)
 



MASTITE CLÍNICA VL
Antimicrobiano

Fórmula
Cada seringa do produto contém:
Cefoperazone sódico: ......................250 mg
Veículo q.s.p.: .........................................10 ml

Modo de Uso
A dosagem recomendada é 10 ml, ou seja, 
uma seringa por teto afetado em única dose. 
Em casos de maior gravidade, recomenda-se
até três aplicações consecutivas com intervalo 
de 24 horas ou a critério do seu médico veterinário.

Cód.  3644 (8 g) Seringa Cód.  3940 (10 ml) Seringa

MASTCLIN
Antimicrobiano

CATOFÓS
Butafosfan

Vitamina B12

Fórmula
Cada 100 ml do produto contém:
Butafosfan:....................................................................10 g
Cianocobalamina (Vitamina B12): .................0,005 g
Veículo q.s.p.: ............................................................100 ml

Modo de uUo
O Catofós® B12 deve ser administrado nas seguintes doses, pelas vias intramuscular, 
intravenosa ou subcutânea, uma vez ao dia, por até duas semanas. As doses podem 
ser alteradas a critério do médico veterinário:

Bovinos e Equinos adultos : 5 a 25 ml
Bezerros e Potros:           5 a 12 ml
Suínos:            2,5 a 10 ml
Leitões:           1 a 2,5 ml
Ovinos e Caprinos:          2,5 a 5 ml
Cordeiros:            1,5 a 2,5 ml

Cód.  3928 (20 ml)
 3927 (100 ml)

SARNATYL
Sabão Medicinal

Fórmula
Cada 100 g do produto contém:
Trissulfato de Arsênico: ...........................2,9 g
Enxofre Sublimado: ..................................7,3 g
Alcatrão da Noruega: ...............................4,4 g
Fenol Bruto: .................................................4,4 g
Cresol: ............................................................2,9 g
Sabão medicinal q. s. p.: ........................100 g

Modo de Uso
Ensaboar o animal, deixando a espuma por mais de 30 minutos, eapós enxaguar com 
água pura em abundância.
Repetir o tratamento duas ou três vezes, com intervalo de 24 horas.

SARNATYL
Shampoo

Fórmula
Cada 100 ml do produto contém:
Clareador Óptico .............................................. 0,20 g
Extrato de “Violet Flowers”.................................. 1 g
Digluconato de Clorexidina a 20% ............ 0,20 g
Veículo q.s.p. ....................................................... 100 ml

Modo de Uso
Molhe o animal. Aplique sobre todo o corpo 
começando pela cabeça em direção à cauda, 
evitando a área dos olhos, massageando em 
sentido contrário ao dos pelos. Deixar o animal
coberto pelo produto por três minutos. Logo após, 
enxaguar o animal e reaplicar o produto, repetindo 
a operação inicial. Recomendado o uso a partir de
60 dias de vida de cães e gatos.

 

Cód.  4064 (500 ml)

SARNATYL
Talco

Fórmula
Cada 100 g do produto contém:
Triclosan ................................................. 0,20 g
Zeolite ........................................................... 5 g
Excipiente q.s.p. .................................... 100 g

Modo de Uso
Aplicar em todo o corpo do animal, no sentido contrário 
ao dos pelos, levantando-os com o auxílio de uma escova, 
evitando a área dos olhos. Deixar o produto atuando por alguns
minutos e escovar o animal no sentido direto dos pelos. 
Para remover odores dos animais no ambiente, pulverizar o
talco no local desejado e depois escovar levemente.

Cód.  4063 (100 g)

Fórmula
Cada seringa de 8 g do produto contém:
Amoxicilina Trihidratada: ......200 mg
Clavulanato de Potássio: .........50 mg
Prednisolona: ..............................10 mg
Veículo oleoso de liberação rápida q.s.p.: 8 g

Modo de Uso
Aplicação intramamária, de 
12 em 12 horas, até 3 aplicações, 
ou a critério do seu médico veterinário.
 

Cód.  4062 (100 g)
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Fórmula
Cada 100 ml contém:
Triclormetiazida  ................... 1 g
Dexametasona ................ 0,05 g
Veículo q.s.p. ................... 100 ml

Indicação
Diuzon Solução Injetável é a combinação de uma 
marcada ação diurética da triclormetiazida, com uma potente ação 
anti-inflamatória da dexametasona.
A combinação da triclormetiazida com a dexametasona reduz o 
edema fisiológico do parto, da glândula mamária das vacas leiteiras,
porcas, cabras e ovelhas.
 

Cód.  3195 (10 ml)

DIUZON 2,5% INJETÁVEL
Diurético

GENTATEC INJETÁVEL
Antibiótico

Fórmula
Cada ml contém:
Gentamicina (como sulfato) ......40 mg
Veículo q.s.p ...............................1 ml

Indicação
Gentatec® contém um antibiótico que apresenta como princípio ativo
a gentamicina, do grupo dos aminoglicosídeos.
A gentamicina é solúvel em água, muito estável em solução e é produzida
pelo Micromonospora purpurea. Sua atividade antibacteriana atinge desde 
bactérias gram-negativas como Salmonella sp, Pseudomonas aeruginosa, 
Proteus indol negativos e positivos, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Aerobacter aerogenes e Neisseria, até bactérias gram-positivas como o 
Staphylococcus sp e Streptococcus sp. Uma hora após a injeção intramuscular 
ou subcutânea, a gentamicina alcança níveis séricos bactericidas 
permanecendo ativa durante 6 a 12 horas.

Cód.  3193 (50 ml)
 3194 (100 ml)

CHEMITRIL 2,5%
Antibiótico

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Enrofloxacino (Ácido 1-ciclopropil-7-[4-etil-1-piperazinil]
-6-fluoro-1,4-diidro-4-oxo-3-quinoleína-carboxílico) ......................... 2,5 g
Veículo, q.s.p. .................................................................................. 100 ml

Indicação
Chemitril® Injetável 2,5% é indicado para 
suínos, cães e gatos no tratamento de 
infecções causadas por bactérias 
gram-positivas e gram-negativas, 
Espiroquetas e Micoplasmas sensíveis
ao Enrofloxacino.

Cód.  3192 (20 ml)

CHEMIFLOR INJETÁVEL
Antibiótico

Fórmula 
Cada 100 mL contém:
Florfenicol .............................. 30 g
Veículo q.s.p. ....................... 100 ml

Indicação
Doenças respiratórias bovinas causada por 
Pasteurella multocida, Corynebacterium pyogenes, 
Haemophilus somnus, Klebsiella pneumoniae e 
Streptococcus pyogenes;
Diarreias decorrentes de enterites infecciosas 
causadas por Escherichia coli e Salmonella 
typhimurium;
Infecções uterinas causadas por Haemophilus 
somnus,Corynebacterium pyogenes, Pasteurella 
multocida e Escherichia coli;
Pododermatites causadas por Fusobacterium 
necrophorum e Dichelobacter nodosus; 
Ceratoconjuntivite infecciosa bovina causada por 
Moraxella bovis.

Cód.  3196 (100 ml)
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CHEMITEC







Cód.  2468 (20 ml)

DIPIRONA PRADOG 25%
Analgésico

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Dipirona sódica......................................25 g
Veículo q.s.p.......................................100 ml

PRADOVILLATE
Antiséptico

Cód.  2473 (500 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Sulfatodezinco........................5 g
Sulfato de cobre.....................5 g
Acetato de chumbo............10 g
Ácido acético..........................6 ml
Veículo q.s.p.......................100 ml

MASTI CONTROL
Antiséptico

Cód.  2537 (5 L)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Digluconato de clorexidine 20%...........1 g
Cloreto de benzalcônio.........................0,1 g
Veículo q.s.p.............................................100 ml

Indicações
Anti-séptico para uso tópico (pré e pós dipping), indicado  para a
prevenção e o controle das mastites causadas por bactérias, fungos e leveduras.
Desinfecção de ferimentos, umbigo, materiais cirúrgicos e utensílios de ordenha.
Auxilia na cicatrização e previne as rachaduras dos tetos.

Dosagem
Para prevenção e controle da mastite, aplicar o produto em  todos os animais
em lactação, após a lavagem dos tetos  (pré dipping) e/ou imergi-los no 
produto imediatamente após aordenha (pós dipping).

Indicações
Analgésico e antitérmico, indicado para caninos em diversas situações de dor febre 
ou cólica, bem como, nas artrites agudas e crônicas, nevralgias e neurites.
No alívio de espasmos devido a presença de corpos estranhos no trato digestivo e 
espasmos do colo uterino durante o parto.

Dosagem
Utilizar 1 ml do produto para cada 10 kg de peso vivo, ou seja 2 gotas/kg, 
1 ou 2 vezes ao dia, com intervalo de 8 horas.

Modo de Uso
Via oral, podendo ser administrado diretamente na boca do
animal ou diluído em água potável.

IODETO DE POTÁSSIO 10%
Minerais

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Iodeto de potássio...................................10 g
Veículo q.s.p.............................................100 ml

Indicações
Tratamento de carência de iodo ou de enfermidades relacionadas a de�ciência deste 
mineral ou que necessitam dos seus efeitos terapêuticos.

Cód.  2469 (50 ml)
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PRADO

VITAMINA A 200.000 UI
Vitamina

Cód.  2476 (10 ml)

Fórmula
Cada 1 ml contém:
Vitamina A (palmitato de retinol).......200.000 UI
Veículo q.s.p.............................................................1 ml

Indicações
Indicado no tratamento de prevenção de doenças  e  sintomas causados  pela 
de�ciência da vitamina A. É essencial para o desenvolvimento ósseo e manter 
a   integridade  da  epitéliose mucosas. Garante o  crescimento  e   reprodução 
normais e aumenta a  resistência do organismo durante uma infecção.



Cód.  2536 (500 ml)

DIGEVET
Estimulante

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Cloreto de sódio........................592 mg
Cloreto de potássio....................26 mg
Cloreto de cálcio.........................18 mg
Lactato de sódio 50%............0,25 ml
Acetilmetionina........................592 mg
Sorbitol...........................................10 g
Água para injeção q.s.p...........100 ml

Indicações
Paradas digestivas, indigestões, atonias intestinais, cólicas gasosas, cetose, acidose, 
desidratação, intoxicações alimentares, sobrecarga alimentar, alterações metabólicas 
e superdosagens medicamentosas.

Dosagem
Via endovenosa nas seguintes doses:
Bovinos e eqüinos:  500 ml a 1 L.

ÓLEO CANFORADO
Estimulante

Cód.  2470 (50 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Cânfora ....................................................15 g
Veículo Oleoso q.s.p...........................100 ml

Indicações
Expectorante, auxiliar nos tratamentos de pneumonias, 
bronquites e do garrotilho. Analéptico e cardiotônico.

SOLUTO DE PILOCARPINA
Estimulante

Cód.  2475 (10 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Cloridrato de pilocarpina.......................1,5 g
Veículo q.s.p...............................................100 ml

Indicações
Efeito modi�cador vagal. Estímulo do �uxo de 
secreções das glândulas salivares. Contração da 
musculatura lisa. Aumento da atividade
peristáltica. Possui ação sobre cólicas por parada
intestinal e timpanismo. Antídoto da atropina.

CREME BALSÂMICO
Analgésico

Cód.  2467 (100 g)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Cânfora...........................................................5 g
Mentol............................................................1 g
Salicilato de metila.................................3,5 g
Veículo excipiente q.s.p......................100 g

Indicações
Processos in�amatórios ou não, agudos ou crônicos, causadores
de dores. Contusões, reumatismos, picadas de insetos, luxações e
in�amações de úbere.

PRADOTIN
Estimulante

Cód.  2472 (50 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Hexametilenotetramina........1 g
Cafeína.........................................1 g
Benzoato de sódio...................1 g
Sulfato de esparteína........12,5 mg
Veículo q.s.p...........................100 ml

Indicações
Estimulante cardíaco e respiratório dos centros nervosos
corticais,regula a excreção urinária (diurético), atua como 
antisséptico das vias urinárias e biliares. Aumenta a força 
muscular.

POMADA PRADO
Cicatrizante

Cód.  2471 (50 g)

Fórmula
Cada 100 g contém:
Iodofórmio........................................0,265 g
Cânfora...............................................0,744 g
Uréia....................................................1,549 g
Cloro�la..............................................0,044 g
Óleo de fígado de bacalhau.....11,060 ml
Sulfanilamida.................................11,060 g
Álcool...............................................2,215 ml
Vaselina Sólida..............................73,033 g
Excipiente q.s.p...................................100 g
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PRADO

PLAVET
Estimulante

Cód.  2477 (10 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Metoclopramida (cloridrato)...............500 mg
Veículo q.s.p...............................................100 ml

Indicações
Indicado para cães e gatos como uma medicação
antiemética.

Modo de Uso
Uso injetável, via subcutânea ou endovenosa



xx

xx

xx

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Imidocarb (dipropionato) .................................................................................................. 12,0 g
Veículo q.s.p. .................................................................................................................... 100,0 mL

Indicação:
Recomendado no tratamento pro�lático e curativo da babesiose causada por 
Babesia spp. em bovinos e eqüinos e da anaplasmose em bovinos causada por 
Anaplasma marginale.  também é indicado no controle das reações clínicas 
provocadas pela inoculação sangüínea de Babesia e Anaplasma nos
processos de premunição. 

Modo de Uso: 
A posologia é dependente  da �nalidade 
de  uso e espécie animal. 
Consultar bula.

iMICARB INJETÁVEL 15 ml
Mosquicida e carrapaticida

Cód. 4378 (15 ml)

Cód.  
4388 (500 ml)
4387 (100 ml)
4386 (50 ml)

Modo de Uso

 USO EXTERNO

CREOLINA

Fórmula
Cada 100 ml contém:

Fenol...............................................................15,5 mL
Veículo qsp....................................................100 mL

GENESIS IVER POUR ON 1L
Endectocida de largo espectro - avermectinas

Fórmula
Cada 100 ml contém:

Cód.  4377 (1L)

50 mL
100 mL

2,5 L
5 L

1,25 L
2,5 L

SUGESTÕES DE DILUIÇÃO:

Ivermectina ..................................................................................................1,0 g
Veículo q.s.p. ............................................................................................ 100,0 mL

indicação 
Recomendado para bovinos, no controle e tratamento de vermes

Modo de Uso

ser aplicado puro, no �o do 
lombo, na dose de 1 mL para cada 
20 kg de peso corporal,
ou seja, 500 µg por kg de peso.

 

Indicação:
Possui e�cácia nas seguintes indicações:
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EUROFARMA



ORGANOVIT
Estimulador

Fórmula
Vitamina E (0,10 UI/mg)..................................100 UI
Vitamina D2 (0.025 UI/mg)................2.000.000 UI
Vitamina B12..................................................5.000 mcg
Cloridrato de L-arginina.................................200 mg
Cloridrato de L-histidina ..............................210 mg
Cloridrato de L-lisina...................................1.000 mg
L-leucina.............................................................210 mg
L-triptofano ........................................................50 mg
L-valina...............................................................200 mg
DL-metionina...................................................210 mg
Glicina.................................................................420 mg
Cloreto de cobalto............................................13 mg
Sulfato de cobre..................................................2 mg
Iodeto de potássio...........................................15 mg
Cloreto de zinco................................................10 mg
Cloreto de sódio...............................................42 mg
Hipofos�to de cálcio.................................1.500 mg
Cloreto de magnésio....................................210 mg
Monoglutamato de sódio...........................420 mg
Ácido oléico .....................................................375 mg
Hidróxido de alumínio....................................30 mg
Veículo q.s.p.....................................................100 ml

Cód.  1122 (100 ml)
 1124 (250 ml)
 1125 (500 ml)

SOROFARM BIOFARM
Polivitamínico

Fórmula
Cada 500 ml contém:
Vitamina B1 .....................................20 mg
Vitamina B2 .....................................50 mg
Vitamina B6 .....................................20 mg
Nicotinamida.............................1.200 mg
Dextrose....................................50.000 mg
Cloreto de sódio........................3.500 mg
Cloreto de potássio......................200 mg
Cloreto de cálcio...........................120 mg
Cloreto de magnésio...................200 mg
DL-metionina..............................3.000 mg
Cloreto de colina.......................1.500 mg
Veículo q.s.p....................................500 ml

HEPAVET
Anti-Anêmico

Fórmula
Vitamina B12.............................4000 mcg
Citrato de ferro amoniacal.......0,6 g
Veículo q.s.p.................................100 ml

Modo de Uso
Produto indicado para aplicação 
intramuscular e subcutânea, seguindo as
seguintes dosagens: 
Suínos, caprinos e ovinos: 2 a 4 ml 
Bezerros e potros: 5 ml 
Equinos e bovinos: 5 a 10 ml

Cód.  1180 (10 ml)
 1181 (50 ml)

Cód.  3304 (500 ml)

CALCIOFARM

Fórmula
Gluconato de cálcio................17 g
Lactato de cálcio........................4 g
Glicose anidra.............................5 g
Cloreto de magnésio...............2 g
Veículo q.s.p...........................100 ml

Indicações
Indicado nos tratamentos dos estados 
hemorrágicos, hipocalcemia, edemas causados
por nefrites, pleurisias,  eclâmpsia nas porcas, 
febre vitular, paralisia pré e pós-parto,
raquitismo, osteomalácia (distro�as ósseas) 
transtornos  do sistema nervoso por 
de�ciência de cálcio  (tetanias e convulsões) 
e dessensibilizante.

Cód.  3488  (200 ml) Injetável
 1572 (500ml) 

C-M-22

Fórmula
Borogluconato de cálcio ............22,40 g
Borogluconato de magnésio.......6,75 g
Cafeína ......................................................1 g
Glicose ....................................................10 g
Cianocobalamina ..........................1.000 mcg
Água para injeção q.s.p. .................100 ml

Indicações
A dose recomendada é de 50/100 ml
para cada 100 kg de peso corporal,
pela via endovenosa lenta.

Cód.  1113 (500 ml)

FLOXICLIN

Fórmula
Enro�oxacino ...............10 g
Veículo q.s.p. ...............100 ml

Modo de Uso
Deve ser aplicado pelas vias subcutânea ou intramuscular.
A dose recomendada é 1ml/40 kg , uma vez ao dia, durante 3 a 5 dias.

Cód.  1157 (10 ml)
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OCITOCINA

Fórmula
Cada 1ml contém:
Ocitocina sintética..................10 UI
Veículo q.s.p................................1 ml

Indicações
Possui ação sobre a musculatura lisa do útero estimulando
tanto a frequência quanto a força de contração muscular, auxiliando na liberação 
da placenta; controla a hemorragia, aumenta 
a contratilidade nos casos de atonia uterina 
e induz ao trabalho de parto. Atua também
sobre a glândula mamária fazendo com 
que o leite desça para os canais 
galactóforos e cisternas, esgotando 
completamente a glândula mamária.

Cód.  3929  (10 ml)
 3302 (50 ml) 
 3303 (100 ml)

ESTREPTOMICINA 6,25MG
Antibiótico

Fórmula
Estreptomicina sulfato..............................*6,25 g
Diluente: soluto �siológico...........................20 ml
*Equivalente a 5 g de Estreptomicina base.

Modo de Uso
Por via subcutânea ou intramuscular na seguinte dosagem; 
1 ml/25 kg (10 mg/kg), independentemente da
espécie animal em intervalos de 12 horas, ou a critério do médico
veterinário.

Cód.  2365 (6,25 mg)

BIOFEN
Anti-In�amatório

Fórmula
Cetoprofeno.....................10 g
Veículo q.s.p...................100 ml

Modo de Uso
Administração parenteral, usando as vias intramuscular ou intravenosa
nas seguintes doses:
Eqüinos: 
Administrar 1 ml/45 kg, uma vez ao dia durante
3 a 5 dias.
Bovinos, Caprinos e Ovinos: 
Administrar 1,5 ml/50 kg, uma vez ao dia durante
3 a 5 dias.

Período de Carência:
Carne: 7 das
Leite: 24 Horas

Cód.  5466 (100 ml -10%)
 1161 (10 ml -10%)
 1171 (50 ml - 10%)
 1160 (10 ml - 1%)

BIODEX INJETÁVEL
Anti-In�amatório

Fórmula
Dexametasona:..............5 mg*
Veículo q.s.p....................1 ml
*Equivalente a 3,8 mg de Dexametasona base

Cód.  1104 (10 ml)
 5082 (50 ml)

ENTERO-BIO
Anti Diarreico

Fórmula.
Ftalilsulfatiazol........................1.000 mg
Sulfaguanidina........................1.500 mg
Sulfato de estreptomicina......450 mg
Hidróxido de alumínio.............800 mg
Pectina...........................................600 mg
Caulim........................................3.500 mg
Veículo q.s.p...................................15 g

Cód.  1178 (15 g)

FLUÍDO BIOFARM

Fórmula.
Cada 100 ml contém:
Salicilato de metila......................5 g
Essência de terebentina..........10 g
Cânfora............................................1 g
Mentol.............................................1 g
Veículo q.s.p.............................100 ml

Cód.  3178 (100 ml)
 3179 (200 ml)

COLÍRIO BIOFARM

Fórmula
Sulfacetamida sódica....................................0,060 g
Acido bórico.....................................................0,020 g
Clorobutanol (Álcool triclorobutílico).....0,003 g
Cloridrato de Nafazolina……...........…....0,010 g
Veículo q.s.p...........................................................10 ml

Modo de Uso
Instilar 3 gotas nos olhos afetados
a cada 8 horas, durante 5 dias

Cód.  2364 (20 ml)
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GLICOFARM PET
Suplemento

Fórmula 
Ácido aspártico (mín.)......................3.133 mg
Ácido glutâmico (mín.)....................5.658 mg
Alanina (mín.)......................................4.898 mg
Arginina (mín.)....................................3.427 mg
Betaína (mín.)............................................10 g
Cisteína (mín.)........................................216, mg
Colina (mín.)..............................................10 g
DL-metionina (mín.)...............................10 g

Cód.  1118 (30 ml)
 2486 (60 ml)
 1116 (125 ml)
 1172 (500 ml)

HEMOFARM PET
Suplemento

Fórmula
Ácido fólico (mín.)................................5.000 mg
Ácido nicotínico (mín.).......................1.200 mg
Cobalto quelatado (mín.).....................100 mg
Cobre quelatado (mín.)........................500 mg
Ferro quelatado (mín.)......................4.500 mg
Glicose........................................................200 g
Magnésio (mín.)..................................1.000 mg
Pantotenato de cálcio (mí...............1.200 mg
Vitamina B1 (mín.).............................1.500 mg
Vitamina B12 (mín.).......................15.000 mcg
Vitamina B2 (mín.)............................1.500 mg
Vitamina B6 (mín.)............................1.200 mg
Vitamina K3 (mín.)...............................250 mg
Zinco quelatado (mín.)...................5.000 mg

Modo de Uso
Por via oral. 
Caninos, Felinos e Mustelídeos: administrar 
1 gota/kg de, 2 vezes ao dia ou 1 ml/10 kg, 
2 vezes ao dia. 
Aves, roedores e répteis: diluir 20 gotas em 
1 L de água de bebida ou 2 gotas 
em 100 ml de água.

Cód.  1158 (30 mg)
 1159 (60 mg)

ANTITÓXICO ORAL
Hepatoprotetor

Fórmula
Cada 100 ml contém
Acetil DL-Metionina.....................................5 g
Cloreto de Colina..........................................3 g
Cloridrato de Tiamina (Vit. B1)...........0,30 g
Ribo�avina (Vit. B2)................................0,20 g
Nicotinamida (Vit. B3)...............................20 g
Pantotenato de Cálcio (Vit. B5)..........0,02 g
Cloridrato de Piridoxina (Vit. B6..............3 g
Glicose..............................................................1 g
Veículo q.s.p...............................................100 ml

Cód.  3305 (20 ml)

BABECID CÃES
Antiprotozoário

Fórmula
Diminazeno diaceturato.......1,4 g
Antipirina...................................7,5 g
Veículo q.s.p............................100 ml

Modo de usar
Em injeções, exclusivamente, por via
intramuscular profunda na dosagem de 0,5ml
para cada 2 kg de  massa corpórea (3,5 mg/kg). 
Se necessário,  após 24 horas aplicar outra dose 
de BABECID Cães, ou a critério do
médico veterinário.

Cód.  1861 (10 ml)

CALCIOFARM MIX PET
Suplemento

Fórmula 
Calcio (Mín/Máx)...........34,000000, 36,500000 g
Fosforo (Minímo).................................26,600000 g
Magnesio (Minímo)............................11,413000 g
Metilparabeno............................1.881,000000 mg
propilparabeno.............................188,100000 mg
Selênio (Minímo).............................20,000000 mg
Vitamina A (Minímo)....1.200.000,000000 UI/kg
Vitamina B12 (Minímo)......33.333,330000 mcg
Vitamina D3 (Minímo).......75.000,000000 UI/kg
Vitamina E (Minímo).........20.000,000000 UI/kg
Zinco Quelatado (Minímo).....3.333,330000 mg

Modo de Uso
Para ser usado por via oral.
Cães, gatose mustelídeos: 
1 ml para cada kg de peso corporal, 
uma vez ao dia, até a dose máxima diária
 de 40 ml.

Cód.  1112 (30 ml)
 1111 (125 ml) 

CALCILAN

Fórmula
Cada 100 ml contém
Calciferol ......................................... 0,0025 g
Vit A Hidrossolúvel...................................1 g
Vit B12 (Cianocobalamina).................20 mg
Fosfato tricálcico .....................................3 g
Lactato de cálcio .....................................2 g
Sorbitol ....................................................10 ml
Veículo q.s.p. ........................................100 ml

Indicações
Está indicado como curativo do raquitismo, descalci�cação e
das perturbações do metabolismo do fósforo e cálcio. 
Para complementar a alimentação dos animais domésticos 
em geral; na prenhez, aleitamentoe para o �lhote.

Cód.  3634 (1 L)
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LIDOFARM
Anestésico

Fórmula 
Cloridrato de lidocaina................2 g
Veículo q.s.p................................100 ml

Modo de Uso

>Animais de pequeno porte:
1,0 a 2,5 ml 

>Animais de grande porte:
5,0 a 10,0 ml

Cód.  2366 (50 ml)

CARBOVET

Fórmula
Sulfato de neomicina .................0,025 g
sub-nitrato de bismuto.................0,10 g
Beladona em pó..............................0,01 g
Carvão vegetal.................................0,06 g

Modo de Uso
1 comprimido/5 kg com intervalos de 12 horas.

Cód.  1862 (20 Comprimidos)

MEBENDAZOL CÃES E GATOS

Fórmula
Mebendazol..............100 mg
Excipiente q.s.p........300 mg

Modo de Uso
>Cães com mais de 10 kg de peso: 
1 Comprimido a cada 12 Horas

>Cães com menos de 10 kg e Gatos:
1/2 Comprimido a cada 12 Horas

Cód.  2363 (06 Comprimidos)

TUSSEDAN
Xarope

Fórmula
Cada 100 ml contem
Bromolactobionato de cálcio........1,5 g
Sulfoguaiacolato de potássio.......1,5 g
Cloreto de amônio...........................0,6 g
Tintura de lobélia.................................2 ml
Xarope de polígala..............................5 ml

Modo de usar
Cães pequeno porte: 
01 colher das de chá de 8 em 8 horas
Cães médio porte: 
01 colher das de chá de 4 em 4 horas
Cães de grande porte: 
01 colher das de chá de 3 em 3 horas
Gatos adultos: 
01 colher das de chá de 4 em 4 horas.

Cód.  1858 (100 ml)

OTOVET
Solução Otológica

Fórmula
Enro�oxacino 0,5g
Clotrimazol 1,0g
Dexametasona (fosfato dissódico) 0,132g*
Cloridrato de Lidocaína 2,0g
Veículo q.s.p. 100,0mL

Indicação
Solução otológica antibacteriana, antimicótica, 
anti-in�amatória e analgésica. Indicado para otites 
em todas as espécies animais, de origem bacteriana 
e fúngica.

Cód.  3489 (20 ml)

BIODEX PET
Anti-In�amatório

Fórmula 
Dexametasona(acetato)..... 0,5 mg
Excipiente q.s.p........................93 g

Modo de Uso
Administrar por via oral: 

>Cães de pequeno porte:
1/2 a 1 comprimido. 

>Cães de médio porte: 
1 a 2 comprimidos. 

>Cães de grande porte: 
3 comprimidos.

>Gatos: 1/2 a 1 comprimido

Cód.  1105 (20 comprimidos)

 

CORTISOL 10MG

Fórmula
Prednisolona.....................0,01 g
Talco.....................................0,19 g
amido...................................0,20 g

Modo de Uso
Cães, coelhos e Gatos:
Ação antiin�amatória: 0,5 g de prednisolona, 
por via oral, a cada 12 horas.

Cód.  2363 (06 Comprimidos)
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PANZINOL
Atividade antiespumógena

Fórmula 
Silicone (poli-dimetil-siloxana)...................1,5g

Indicação  
indicado no tratamento do meteorismo (empanzinamento) agudo ou 
crônico do rúmen e retículo dos ruminantes e do timpanismo do ceco 
dos equídeos.

Modo de Uso
Bovinos e Equídeos: 100mL de PANZINOL puro ou diluído em 1/2 litros de 
água morna.
Ovinos: 2 a 3 colheres de sopa (30 - 45mL) puro ou diluído em 1/4 de 
litro  de água morna.

Cód.  5464 (100 ml)

SARNIRAN PET

Composição:
Monossul�ram...........2,5g

Indicação:
Atua na prevenção e controle das sarnas sarcópticas, otodécicas, coriópticas e micoses. 
Auxilia no controle de pulgas, piolhos e carrapatos.  E sobre  dermatites,  eczemas  e 
pruridos.

Cód.  5462 (100 ml)
 

BIOMAST VS
Bisnaga

Fórmula 
Penicilina G Procainada ....................100.000UI
Di-Hidroestreptomicina .............................0,10g
Sulfato de Neomicina ...............................0,735g
Veículo q.s.p. ...................................................10,0g

Indicação:
Desenvolvida para o tratamento e prevenção das mastites 
durante   o  período de  secagem (vaca seca).  Possui  ação 
prolongada   (5 semanas).  Atua  sobre  uma  variedade  de
 agentes causadores das mastites em  bovinos  e  caprinos.

Cód.  5465(Caixa com 24 unidades (10 gramas cada))
 5467 (Balde com 60 unidades)

GLICO Farm Master
Níveis de garantia /kg:
Ácido aspartico (mín) ..........10,323000g
Ácido glutâmico (mín.) .......18,646000g
Alanina (mín.) .........................16,138000g
Arginina (mín.) .......................11,293000g
Betaina (mín.) .........................10,000000g
Cisteina (mín.) ..................720,000000mg
Colina (mín.)............................10,000000g
Creatina (mín.) .......................10,000000g
DL-metionina (mín.) .............21,430000g
Fenilalanina (mín.).......4.129,000000mg
Glicina (mín.)...........................44,856000g
Glicose ...................................150,000000g
Hidoxiprolina (mín.).............14,706000g
Histidina (mín.) ............2.149,000000mg
Isoleucina (mín.)..........2.696,000000mg
L-carnitina (mín.)...................20,000000g
L-lisina (mín.)...........................44,280000g
Leucina (mín.)...............6.278,000000mg
Magnésio (mín.)...........1.895,000000mg
Metionina (mín.)..........2.662,000000mg
Prolina (mín.)..........................24,566000g
Serina (mín.)..................3.055,000000mg
Tirosina (mín.)...............2.317,000000mg
Treonina (mín.).............1.790,000000mg
Triptofano (mín.).............520,000000mg
Valina (mín.) ..................4.656,000000mg

Indicação:
Usado na suplementação de aminoácidos, fornecendo energia 
e auxiliando no ganho de peso dos animais.
Equinos - Cordeiros - Suínos - Leitões - Avestruzes

Cód.  5771

BIOMAST
Bisnaga

Fórmula 
Cefoperazone. . . . . . . . .250,0mg
Veículo q.s.p. . . . . . . . . . . .10,0mL

Cód.  5994



SARTOP SPRAY
Sarnicida

Cód.  2799 (100 ml)

COLÍRIO UCB

Fórmula
Cada 100 mL contém:
Sulfato de Zinco......................... 0,5g
Sulfato de Cobre........................ 0,5g
Cloridrato de Amônio..........1,666g
Ácido Bórico............................1,666g
Água Destilada q.s.p............... 100ml

Indicações
Nas in�amações e irritações dos olhos dos animais. 
Conjuntivite, catarral aguda  ou crônica.

Modo de Uso
Instilar 3 a 5 gotas no olho afetado duas
ou mais vezes ao dia dependendo da
gravidade do caso.

Cód.  0937 (15 ml)

APYRON

PHENODRAL
Estimulante

Fórmula
Cada 15 ml contém:
Metilarsinato de sódio ....................................................... 300 mg
Citrato de ferro amoniacal verde.................................... 300 mg
Solução milesimal de adrenalina..................................... 1,5 ml
Veículo aquoso q.s.p. ............................................................15 ml

Indicações
É indicado como tônico reconstituinte para todas as 
espécies animais, como estimulante das funções
metabólicas nos casos de anorexia (falta de apetite).
Modo de Uso
Administrar preferencialmente por via endovenosa, 
injetando o líquido vagarosamente
Bovinos e eqüinos adultos:  15 ml
Bezerros, potros:  5 ml
Cães grandes e médios: 2 ml
Cães pequenos: 1 ml

Cód.  2796 (15 ml) 3 Ampolas

VERRUTRAT

Fórmula
Cada 20 ml contém:
Clorobutanol.....................5 g
Veículo q.s.p.....................20 ml

Indicações
Indicado no tratamento de papilomatose ou �gueira dos animais de grande
ou pequeno porte.

Modo de Uso
Aplicar no local do papiloma ( verruga ) 
ou em qualquer outro local, usar preferencialmente 
agulha grossa ( calibre 8 ) por um comprimento 
de 10 mm.
A dose a ser aplicada é de 1 ml/20 kg de peso 
corpóreo do animal, nas verrugas gigantes a 
dosagem deve ser repetida após 10 dias da 
primeira aplicação. Nas verrugas pequenas, 
o uso local diária produz bons resultados.

Cód.  1095 (20 ml)

Indicação 
É indicado no tratamento das sarnas provocadas pelos ácaros
Sarcoptes scabiei, Chorioptes bovis e Psoroptes ovis 
dos animais domésticos.

Modo de Uso
Produto de uso exclusivamente tópico. 
Lavar as partes afetadas com água e
sabão, enxaguar bem o animal.
Aspergir a parte afetada e arredores,
mantendo o frasco na posição vertical
a uma distância de 10 a 15 cm.

Cód.  2798 (100 ml)

Fórmula 
Cada 100 ml contém:
Monossulfureto de tetraetiltiuran (sul�ram................... 3 g
Veículo.q.s.p .......................................................................... 100 ml

Fórmula
Cada ml contém:
Hexametilenotetramina......250 mg
Bifosfato de sódio.................... 50 mg
Água destilada q.s.p...................1 ml

Indicações
Possui ação antisséptica, nas infecções do 
aparelho urinário,como: pielites, cistites, 
uretrites, pielonefrites e outros  também 
como antisséptico das vias biliares.

Modo de Uso
Deve ser aplicado preferencialmente 
por via endovenosa, quando não, pode ser 
aplicado por via intramuscular profunda.
Bovinos e equinos adultos.......10 a 30 ml
Bezerros, potros, ovinos, caprinos
e suínos............................................. 5 a 10 ml
Cães...................................................... 2 a 5 ml
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ANTOX PÓ

Cód.  1615 (100 g)

KAOPEK
Antidiarrético

SULFAMICINA
Antibiótico

Cód.  1651 (200 ml)

HIPOVITA K
Anti-Hemorrágico

Cód.  1846 (20 ml)

Fórmula
Vitamina K hidrossolúvel .................150 mg
Veículo aquoso q.s.p..........................100 ml

HIPOVITA B12
Anti-anêmico

Cód.  1824 (20 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Vitamina B12 (cianocobalamina)......................100 mg
Veículo q.s.p..............................................................100 ml

TOP GEL
Gel Muscular

Cód.  0185 (100 g)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Cânfora..........................................0,5 g
Mentol...........................................0,5 g
Salicilato de Metila.......................1 g
Gel hidroalcoólico q.s.p.........100 g

Cód.  1644 (100 g)
 1747 (10 x 10 g)

FLUÍDO
Spray Muscular

Cód.  1627 (100 ml)
 1626 (200 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Cânfora...............................................1 g
Essência de terebintina..............10 ml
Álcool etílico q.s.p......................100 ml
Salicilato de metila.........................5 g

POMADA CICATRIZANTE
Antisséptico Cicatrizante

Cód.  3745 (100 g)
 5332 (40g)

Fórmula
Cada 100 g contém:
Cloreto de lauril dimetil benzil amônio a 35%..........1 g
Veículo q.s.p......................................................................100 g

PASTA PARA ORDENHA
Antisséptico Cicatrizante

Cód.  1645 (100 g)

Fórmula
Cada 100 g contém:
Cloreto de lauril dimetil benzil amônio a 35%.............1 g
Veículo q.s.p.........................................................................100 g

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Ftalilsulfatiazol.......................................20 g
Sulfato de Neomicina......................3,33 g
Pectina........................................................2 g
Caulim q.s.p..........................................100 g

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Hidróxido de Alumínio...................6 g
Tiossulfato de Sódio.....................90 g
Ácido Tânico......................................4 g

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Sulfato de neomicina.........................0,80 g
Sulfadimetoxina sódica.....................1,25 g
Veículo q.s.p............................................100 ml
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SOLUTETRA 2G
Antibiótico

Cód.  2062 (20 ml) Injetável

UNGUENTO
REFORÇADO

GLICIODO
Antisséptico e Antifúngico

Cód.  2096 (200 ml)
 2060 (1 L)

GLUTARALDEÍDO 2%
Bactericida, Esporicida e Fungicida

Cód.  1863 (1 L)

Fórmula
Glutaraldeído..............................................20 g
Di-Quaternário de Amônio......................4 g
Veículo q.s.p...........................................1000 ml

SORO GLICOSE 50%

Cód.  2463 (500 ml)

SORO RINGER COM LACTATO

Cód.  2465 (500 ml)
 2291 (1 L)

Cód.  1202 (40 g)

SORO RINGER SIMPLES

Cód.  0189  (500 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Frasco-ampola com pó: 
Cloridrato de Tetraciclina .....................2 g
(eq. a 1,806 g de tetraciclina base)
Vitamina C (ácido ascórbico)...............1 g
Frasco-ampola com diluente: 
Metilmelubrina (Dipirona)...................2 g
Canfossulfonato de sódio.................0,1 g
Veículo q.s.p............................................20 ml

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Glicerina...............................20 g
Iodeto de sódio....................2 g
Iodo ressublimado..............1 g
Veículo q.s.p......................100 ml
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CETOCONAZOL BANHO 2%
Antimicótico

Cód.  0117 (100 ml)
 1616 (200 ml)

CETOCONAZOL 
SPRAY 2%
Antimicótico

CETOCONAZOL SUSPENSÃO ORAL
Antimicótico

Cód.  0122 (20 ml)
 0121 (50 ml)

DIPIRONA 50G
Analgésico e Antipirético

Cód.  1794 (50 ml)

Fórmula
Dipirona sódica.......................50 g
Veículo q.s.p...........................100 ml

IBATRIM ORAL PET
Antibacteriano

Cód.  0994 (20 ml)
 1642 (50 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Trimetoprim...............................4 g
Sulfadiazina ............................20 g
Veículo q.s.p..........................100 ml

Cód.  0120 (100 ml)
 1618 (200 ml)

IBATOX
Carrapaticida e Sarnicida

Cód.  1641 (20 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Amitraz.......................................12,5 g
Veículo q.s.p...............................100 ml

IBATRIM INJETÁVEL
Neuroléptico e Tranquilizante

Cód.  1854 (15 ml) Injetável

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Trimetoprim................................8 g
Sulfadiazina ..............................40 g
Veículo q.s.p...........................100 ml

IBAZOLE 10%
Anti-Helmíntico

Cód.  1643 (200 ml)
 1875 (1 L)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Albendazol.............................10 g
Veículo aquoso q.s.p..........100 ml
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AMOCLOX  S
Antibiótico

Cód.  0073 (7 g)

Fórmula
Cada seringa descartável de 7,0 g contém:
Amoxicilina (trihidratada)........................................0,20 g 
Cloxacilina (benzatínica) .........................................0,20 g
Excipiente q.s.p. ...............................................................7 g

Indicações
Tratamento preventivo da mastite aguda, sub-aguda e crônica de vacas em �nal de
lactação (natural ou induzida), ou secas propriamente ditas.

Modo de Uso
Aplicar o conteúdo de uma seringa por quarto mamário, após ser efetuada uma 
completa secagem e desinfecção do canal
do teto, com freqüência a ser determinada
pelo médico veterinário.

Período de Carência
Leite: 3 dias
Carne: 30 dias

CEFAVET
Antibiótico

Cód.  0072 (10 ml)

Fórmula
Cada seringa contém:
Cefoperazone sódico*............................250 mg
Prednisolona acetato...................................4 mg
Veículo oleoso q.s.p....................................10 ml

Indicações
É indicado para o tratamento de mastites clínicas causadas por bactérias tais 
como: Escherichia coli, Staphilococcus spp. e Pseudomonas aeruginosa.

Modo de Uso
Uma seringa em cada quarto em que foi previamente 
diagnosticado a mastite.

Período de Carência
Leite:  84 horas ( 7 Ordenhas)
Carne: Não usar em animais para 
consumo humano

PENIKEL L.A.
Antibiótico

Cód.  0095 (50 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Benzilpenicilina Procaína ...................................15.000.UI
Benzilpericilina Benzatina ..................................15.000 UI
Veiculo q.s.p....................................................................100 ml

Indicações
É indicado no tratamento das infecções causadas 
por organismos susceptíveis à associação.

Modo de Uso
Eqüinos e Bovinos adultos: 20 a 30 ml  para cada
500 kg.
Suínos, Ovinos e Caprinos: 2 a 3 ml para cada 
50 kg.
Cães e Gatos: 0,5 ml para cada 5 kg .

P eríodo de Carência
Leite: 10 dias
Carne: 30 dias

TYLADEN
Antibiótico

Cód.  0068 (50 ml)
 0069 (100 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Tilosina (sob forma base)...........................................20 g
Veículo q.s.p. ...............................................................100 ml

Dosagem
Dose média: 
Bovinos: 5 ml /100kg de peso/dia (3 dias no mínimo)
Suínos e Caprinos: 1 ml /20 kg  de peso/dia (3 dias no máximo)

Período de Carência
Leite: 96 horas
Carne:  21 dias

OCITOVET
Hormônio

Cód.  0109 (50 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Ocitocina sintética ..............................................1.000 UI
Veículo q.s.p...............................................................100 ml

Indicações
É indicado para bovinos, ovinos, 
caprinos, suínos e eqüinos, nos casos de:
procedimentos obstétricos e promoção da 
descida do leite.

Período de Carência
Leite: Zero
Carne:  Zero

FLURON GOLD
Carrapaticida

Cód.  1885 (1L)

Cipermetrina 5% 
Clorpirifós 7%
Fluazuron 2,5% 
Butóxido de Piperonila 5%

Indicado como carrapaticida, mosquicida e bernicida pronta
para uso nos bovinos.

Dose: 1 mL/10 Kg p.v. ou 10 mL/100 Kg p.v

49 9 9997 4131 vendas@bgrvet.com.br www.brgvet.com.br
xx

xx

xx

CEVA



EPRECIS INJETÁVEL
Endectocida

Cód.  5412 (50 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Eprinomectina - 2,00 g
Excipientes q.s.p. - 100,00 mL

Indicações
Parasitas Externos
>Controle e tratamento de infestações causadas por larvas de Dermatobia hominis (Berne);
>Controle de infestações causadas pelo carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus;
>Controle de infestações causadas pela mosca-dochifre Haematobia irritans.

Parasitas Internos
>Controle e tratamento dos principais vermes redondos gastrointestinais.
 >Controle das larvas/�lárias de Stephano�laria spp.

O produto pode ser usado em fêmeas gestantes, em qualquer fase da gestação.

Modo de Uso
Via subcutânea, preferencialmente no pescoço ou atrás da paleta. A dose recomendada é 
de 0,2 mg por kg de peso vivo, em aplicação única, que 
corresponde a 1 ml  de EPRECIS®  para  cada  100 kg  de 
peso vivo.

Período de Carência
Abate: 12 dias após a última aplicação.

Leite: O produto não requer período de carência
para o consumo de leite de bovinos tratados.

MARBOX
Antibacteriano

Cód.  5411

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Marbo�oxacina....................10,0 g
Excipientes q.s.p................ 100,0 mL

Indicações
Indicado para o tratamento de afecções em bovinos e suínos. 

Modo de Uso
8 mg de marbo�oxacina/kg de peso vivo, que corresponde a 2 mL de Marbox® para cada 25 kg
de peso vivo em DOSE ÚNICA.

Período de Carência
Leite:  48 horas 
Carne bovinos:  3 dias
Carne suínos:  9 dias

BORGAL
Antibiótico

Cód.  3659 (50 ml)

Fórmula
Cada 100 ml contém:
Sulfadoxina.................................................20g
Trimetoprim.................................................4g
Veículo q.s.p............................................100ml
 
Indicações
Indicado no combate as doenças infecciosas bacterianas primárias e infecções bacterianas
secundárias no decurso de doenças provocadas  por vírus  em bovinos,  equinos, suínos  e 
ovinos.  Pneumonia e Infecções respiratórias,  enterites, actinobacilose, nefrites abcessos 
piodermites cistites, mastites, pododermatite, e outras.

Dosagem
A dose de referência para todos os animais é de 10-15 mg/kg de peso em relação ao teor 
do princípio ativo em dose única.

Período de Carência
Carne - 5 dias 
Leite para consumo humano - 24 horas ou uma ordenha.
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Ainda mais produtos pra somar na rotina
de cuidados e qualidade na vida animal!
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AGROZOOTEC

AGULHA CANHÃO REDONDO LL

Cód.  2375  (15X1,8 c/10)
  2372  (20X1,2 c/10)
  2373  (20X1,5 c/10)
  2374  (20X1,8 c/10)

BORRACHA P ALICATE ELASTRADOR

Cód.  4696 (Laranja - 100 unidades)

LÂMINA PARA BISTURI

Cód.  4690 (Aço Carbono N° 24)

PINÇA DENTE DE RATO

Cód.  4690 (18 cm)

PINÇA DISSECAÇÃO CURVA

Cód.  2367 (15 cm)

PINÇA DISSECAÇÃO RETA

Cód.  2368 (15 cm)
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HIPOVITA KAGROZOOTEC

PIPETA PLASTICA P/ LAVAGEM UTERINA

Cód.  2371 (25 unidades)

VACINADOR AUTOMÁTICO

Cód.  1020 (5 ml)

SONDA EXTRATORA P/ TETOR TIPO HUG

Cód.  2369 (16 cm)

SONDA MAMARIA LUER LOCK 

Cód.  4695 (8 cm)

TERMOMETRO DIGITAL ESPETO -50°C +300°C

Cód.  4694 

TERMOMETRO MAX-MIN DIG C/ HIGROM. E 
SENSOR EXTERNO

Cód.  4691
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AGROZOOTEC

TERMOMETRO MAX-MIN DIGITAL 

Cód.  2370

TINTA MARCADORA EM BASTÃO 

Cód.  4693 (Azul)
 4692 (Vernelho)
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BIORIGIN

PROWEAN RUMI - BD 3KG

Formulação: 
Levedura autolisada de cana de açúcar, parede celular de levedura, levedura enriquecida com selênio

SOLUÇÃO PREBIÓTICA
ProWean Rumi é uma solução prebiótica completa que contribui para a saúde e o desempenho
dos bezerros antes, durante e após o desmame, ideal para os momentos mais exigentes e 
desa�adores da vida do animal.

Benefícios:
  • Auxilia no crescimento e desenvolvimento de bezerros, maximizando a saúde e o desempenho
  • Contribui para o equilibro da microbióta do trato digestivo
  • Maior proteção contra doenças

Modo de uso: 1g/10kg de animal vivo

Cód.  4934



BIO SAN FLORA B12 BOVINOS

Cód.  4192 (34 gramas)

PRO ADE BIO12 

Cód.   4193   (500 gramas) 

BIOSAN FLORA B12 CÃES E GATOS

Cód.  4194 (14 gramas)

AGEVET
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BIOSAN

Indicado para bovinos de todas as fases, 
principalmente nas categorias de bezerros (as), 

vacas de cria e vacas leiteiras.
Pro ADE Bio 12 contribui para a saúde dos cascos e

 proporciona melhores índices reprodutivos, 
sendo também aditivado com Probióticos e 

Prebiótico que auxiliam na melhora da
 eficiência alimentar.

Modo de usar:
Misturar 500 g de Pro ADE Bio12 em 30 Kg de

 suplemento mineral ou em 01 tonelada de ração, 
sendo recomendado o consumo de 02 g

 ao dia para Bovinos adultos e 01 g ao dia para bezerros (as).

Indicado para bovinos de todas as fases e categorias. 
Aditivado com Probióticos e Prebiótico, 
contribui para o equilíbrio da microbiota 

intestinal e proporciona maior
 desempenho produtivo dos animais.

Modo de usar:
Bezerros(as): 04g ao dia.

Bovinos adultos: 08g ao dia.

Indicado como suplemento vitamínico para 
cães e gatos. Aditivado com Probóticos e Prebiótico, 

auxilia na qualidade nutricional dos alimentos
 e contribui para o equilíbrio da flora intestinal.

Modo de usar:
Uso oral



SERINGA PISTOLA PLASTICA/METAL (LIGHT PRO 50)

Cód.  4329

PISTOLA 50ML METAL POWER PRO 50 E+ 

Cód.  4616  

SERINGA PISTOLA POWER PRO METAL 50 ML

Cód.  4381
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CMT SOLUÇÃO
Teste de diagnóstico

Cód.  3014 (500 ml)
 3015 (500 ml) c/ Aplicador

Indicações
Solução Cmt é considerado um dos testes mais simples e e�caz para o diagnóstico da mastite bovina. O produto 
mistura-se o leite com o reagente, homogeneíza-se e faz-se a leitura após 10 segundos. De acordo com a 
quantidade de células somáticas do leite, forma-se um gel, de espessura variada. Se a quantidade de
células somáticas é baixa, não forma gel, o resultado é negativo.

Modo de Uso
Coletar 2 ml de leite fresco na placa apropriada (fundo branco) e adicionar 2 ml de CMT Solução e 
agitar vagarosamentedurante 1 a 2 minutos.                               
Observar o grau de coagulação e coloração.

P eríodo de Carência
Carne: 122 dias.

Fórmula
Cada 100 ml do produto contém:
Violetade Bromocresol..................0,02g
Veículo..q.s.p................................100,00ml

SORO RINGER C/ LACTATO
Soro Fisiológico

Cód.  3498 (500 ml)
 3500 (1 L)

SORO RINGER SIMPLES
Soro Fisiológico

Cód.  3502 (500 ml

SORO CLORETO DE SÓDIO 0,9%
Soro Fisiológico

Cód.  3499 (500 ml)
 3501 (1 L)

SORO GLICOSE A
Soro Fisiológico

Cód.  4139 (1 L) 5%
 4141 (1L) 10%
 4140 (500 ml) 50%
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AGULHA HIPODÉRMICA
Canhão Quadrado

Cód.  2357 (10x15) 2358 (10x18) 
 2360 (20x18) 2074 (25x12) 
 2078 (30x12) 2079 (30x15)

SERINGA DESCARTÁVEL
Adaptador Luer-Lock Rosca
25x07

Cód.  1289 (3 ml s/agulha)
 1345 (5 ml c/agulha)
 1277 (10 ml c/agulha)
 1335 (50 ml s/agulha)

SERINGA MANUAL
De Policarbonato com Regulador de Doses

Cód.  0934 (10 ml)
 0933 (20 ml)
 0979 (30ml)

- Ideal para uso clínico e vacinas em geral.
- São reutilizáveis, boa durabilidade e podem ser esterelizadas em autoclave.
- Fabricadas em policarbonato e liga de cobre zinco cromado. 
- Possui bico Luer Lock metálico rosqueado.
- Acompanha borracha de reposição.

AGULHA HIPODÉRMICA
Canhão Redondo

Cód.  2162 (20x12) 2163 (20x15) 1775 (30x15)
 1781 (40x12) 1776 (40x15) 1014 (40x18)
 1148 (4x8 Tuberculina)  

Agulha em aço inoxidável com
ponta tipo bisel trifacetado 

e canhão Luer Lock quadrado
em latão cromado.

Agulha em aço inoxidável com 
ponta tipo bisel trifacetado

e canhão Luer Lock redondo 
recartilhado em latão cromado.

SERINGA DESCARTÁVEL
Adaptador Luer-Slip 25x07

Cód.  1279 (1 ml s/agulha)
 1296 (3 ml c/agulha)
 1351 (5 ml c/agulha)
 1278 (10 ml s/agulha)
 1280 (20 ml c/agulha)
 1344 (50 ml c/agulha)
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WALMUR

SERINGA MANUAL COM BARRA
De Polipropileno com Regulador de Doses

Cód.  1175 (25 ml)

- Capacidade 25 ml
- Uso clínico e vacinas em geral.
- Modelo com regulagem de doses através de porca reguladora na
barra do êmbolo. Barra e Tubo graduados de 1 em 1 ml em alto relevo.
- Fabricada em polipropileno e adaptador de agulhas tipo luer lock
metálico intercambiável. Pode ser desmontada para limpeza.
- Acompanha borrachas de reposição.
- Embalagem tipo blister.

SERINGA MANUAL SEM BARRA
De Polipropileno sem Regulador de Doses

Cód.  0947 (25 ml)

- Capacidade 25 ml
- Muito prática para uso clínico e vacinas em geral. Graduação em alto
relevo.
- Reutilizável e esterelizável.
- Fabricadas em polipropileno e liga de cobre zinco cromada. Possui
adaptador para agulhas tipo Luer Lock metálico.

BALDE AMAMENTADOR DE BEZERROS 1 TETEIRA

Cód.  4687

SERINGA FLUXO CONT C PORTA 
FRASCO 
Cód.  4421
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WALMUR

PORCA REGULADORA P/ SERINGA
 25CC

CÓD.  1037

ARANDELAS DE TUBO E PONTERO
WALMUR 66”

CÓD.  1063

EIXO DA PEÇA REGULADORA 
DE DOSE M3000

CÓD.  1066

JOGO DE EMBOLOS VALVULAS

CÓD.  1067

TUBO DE VIDRO P/ TUBERCULINA

CÓD.  1276

REGULADOR DOSES P/ PISTOLA 50 
MOD 91

CÓD.  1573

TUBO DE VIDRO P/ SERINGA

CÓD.  1785

JOGO DE BORRACHA PIST. 50CC

CÓD.  2592

TUBO DE POLIPROPILENO P/ 
PISTOLA 50CC

CÓD.  2747

JOGO DE BORRACHAS
DOSADORAS 20CC

CÓD.  3010

JOGO DE BORRACHAS P/
SERINGA TUBERCULINA T2/TBC

CÓD.  3266

BARRA DOSADORA P/ SERINGA
DE TUBERULINA 

CÓD.  3297

MOLA DA LINGUETA P/ 
SERINGAS MOD W50/91/3000/TBC

CÓD.  4038

MOLA REGULADORA PISTOLA 
M.3000 E  W50

Cód.  4039

MOLA DO GATILHO DA 
SERINGA

Cód.  4040



LINHA URSO

Cód.  1004 (N0)
 1787 (N00)

Cor branca. Linha extra forte. 100% algodão.
Comprimento de 183 metros.

PINÇA HEMOSTÁTICA 18 CM
Aço Inox

Cód.  0915 (Kelly Curva Serrilhada)
 1089 (Kelly Reta Serrilhada)
 1090 (Kocher Curva Dente Rato)
 1814 (Kocher Reta Dente Rato)

PINÇA DISSECÇÃO 20 CM

Cód.  0961 (Com Serrilha Normal)
 0960 (Com Dente de Rato)

AGULHA SUTURA

Cód.  1009 (B10 - Pequenos Animais)
 1008 (B06 - Pequena)
 1007 (B04 - Média)
 1006 (B02 - Grande)

TESOURA CIRÚRGICA
Aço Inox 17 cm

Cód.  0962 (Curva - Romba Romba) 1815 (Curva - Romba Fina)
 1093 (Reta - Romba Romba) 1092 (Reta - Romba Fina)

Boa sensibilidade. 
Comprimento 80 cm. 
Descartáveis.
Cor rosa.

LUVAS LONGAS
Especial�ex 5 Dedos

Cód.  0914 (100 un)
 0086 (25 un)

Cor branca. Caixa tipo dispenser com 100 un.
Ambidestra, não estéril e de uso único. 
Fabricada em latex de borracha natural com
pó bioabsorvível.

CATGUT ESTERILIZADO 1,5 mts
Simples e Cromado Sem Agulha

Cód.  1011 (N1 Cromado - 24 un)
 1786 (N2 Cromado - 24 un)
 0908 (N3 Simples - 12 un)

LUVAS DE LATÉX SUPERMAX
Procedimentos Não Cirúrgicos

Cód.  2100 (Pequena)
 1012 Média)
 1084 (Grande)

Extrema sensibilidade e total segurança em palpação, 
inseminação,necrópsia e obstetrícia. Comprimento 
de 92 cm. Caixas com 100 unidades. Cor laranja.

LUVAS LONGAS
Super Sensitivas

Cód.  2564 (100 un - 92 cm)

Fabricadas de inox. Curvas com ponta triangular. 
Não esterilizadas.

LÂMINA DE BISTURI
Nº 24

Cód.  0977

CABO DE BISTURI
Aço Inox Nº 4

Cód.  0978

Cabo Plástico

BISTURI DESCARTÁVEL
Lâmina Nº 22

Cód.  3353 
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AGULHA SUTURA EM “S”

Cód.  1845 (8 cm - Hebei)
 0975 (11 cm - Hebei)

Ponta triangular. 
Não esterilizadas.



SONDA MAMÁRIA
Com adaptador para Seringa

Cód.  1021 (90 mm)

Fabricada em latão cromado com adaptador 
para seringa, para ser utilizada na aplicação de
medicamentos.

SONDA MAMÁRIA
Autoestável por Espiral

Cód.  2461 (60 mm)

SONDA MAMÁRIA
Cirúrgica

Cód.  1798 (125 mm x 4,7 mm)

SONDA MAMÁRIA
Descartáveis

Cód.  1871 (5 cm)

VAGINOSCÓPIO  (ESPÉCULO)
Com Lâmpada

Cód.  1766

PIPETAS DESCARTÁVEIS
Para Lavagem Uterina e Inseminação

Cód.  2452

PIPETAS DESCARTÁVEIS
Para Lavagem Uterina de Equinos

Cód.  2948 (81 cm)

ESTETOSCÓPIO
Modelo Standart

Cód.  1174

Tubo metálico em liga de cobre e zinco cromada e cabo com porta
pilha de plástico. Utiliza duas pilhas de tamanho médio.
Apropriado para exames do aparelho reprodutor em vacas.

Com tampa rosqueada, especial para aplicação
de medicamentos, podendo ser deixada no
mamilo do animal por determinado período,
sem ocorrer o risco de cair. Fabricada em latão
(liga de cobre e zinco) cromado.

É aberta depois de introduzida no mamilo e 
puxando consegue-se retirar a obstrução. 

BASTÃO MARCADOR DE CERA

Cód.  2571(54g Azul)
 2572 (54g Preto)
 2579 (54g Vermelho)
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TUBO AVULSO PARA 
VAGINOSCÓPIO
Vacas

Cód.  4043

Tubo metálico em liga de cobre e 
zinco cromada

TERMÔMETRO DIGITAL
Tipo Espeto para Laticínios

Cód.  2095

TERMÔMETRO VETERINÁRIO
Com Fio para Puxar

Cód.  1040

TERMÔMETRO CLÍNICO
Digital

Cód.  3670

Escala de 34 a 44 ºC

TERMÔMETRO ANALÓGICO
 Tipo Espeto Multiuso

Cód.  2094

Temperatura de - 10ºC à + 50 ºC
Subdivisão de: 1 ºC.



GANCHO DOSADOR 
Aplicação Oral

Cód.  3009

Para a aplicação de vermífugos via oral, permite 
aproximação por trásda cabeça do animal. 
Fabricado em latão cromado com empunhadura
plástica possui comprimento de 80cm. Acompanha 
mangueira de silicone e adaptador para conectar em 
seringas dosadoras de �uxo contínuo de 20ml.

BICO DOSADOR
Aplicação Oral

Cód.  1777

Para administrar remédios via oral. 
Fabricado em latão cromado, com
13cm de comprimento. Modelo curvo.

PORTA FRASCO
Vacinador Prima

Cód.  1177

Fabricado em plástico, permite
encaixar o frasco na seringa
facilitando a aplicação.

BAINHA APLICAÇÃO DE SEMÊM
Bovinos

Cód.  1551 (50 un)

APLICADOR DE SEMÊM UNIVERSAL
Bovinos

Cód.  1838 (45 cm)

Fabricado em aço inox com 45 cm de comprimento. 
Para palheta �na e média.

ALICATE ELASTRADOR
Ovinos

Cód.  2425 (Aço Inox)

Para castrar Ovinos e Caprinos.
Seu formato permite esticar os anéis de
borracha para poder passar ostestículos e
soltar o anel sobre  o cordão espermático. 

ALICATE ELASTRADOR
Ovinos

Cód.  2035 (Alumínio)

ABRE BOCA
Boi e Cavalos

Cód.  3009

SONDA UTERINA 4 mm
Com Adaptador

Cód.  2080

GANCHO PARA FECHAMENTO
 VAGINAL

Cód.  4137

De aço inox, utilizado em vacas para 
fechamento vaginal quando houver prolapso 
do útero.
Comprimento de 135mm.

SERRA FLEXÍVEL
Para Cortar Chifres e Embriotomia.

Cód.  0982

Comprimento de 3 metros. 
Fabricada em aço.

Fabricados de borracha muito resistente, realizam uma
pressão muito forte estrangulando o cordão espermático,
interrompendo  toda circulação com o resto do corpo 
provocandoo atro�amento dos testículos. 
Devem ser guardados protegidos do sol para que não
percam pressão.
Uso recomendado em ovinos de até 6 meses e bezerros
de até 1 semana.

ANÉIS PARA CASTRAR
Ovinos e Caprinos

Cód.  2036 (100 un - Verde)

Diâmetro de 4 mm e 39 cm de comprimento,
c/ adaptador p/ seringa e mangueira, c/ ponta 
curva e furo lateral p/ aplicar medicamentos.

SONDA NASOESOFÁGICA
E para Lavagem Uterina

Cód.  2426 (11 mm X 2,3 m)
 4652 16mm X 2,45m)

Material sintético e ponteira  metálica.
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Para castrar Ovinos e Caprinos.
Seu formato permite esticar os anéis de
borracha para poder passar ostestículos
e soltar o anel sobre o cordão 
espermático. 

Com três divisões: uma superior para colocar o
maxilar superior, outra inferior para passar o
maxilar inferior e uma central por onde se entra
na boca com a mão para poder trabalhar.

TROCÁTER 6 mm
Bovinos e Equinos

Cód.  2142 (11 cm)

Diâmetro de 6 mm, comprimentode 15cm. 

TROCÁTER 10 mm
Bovinos

Cód.  1176 (15 cm)
Diâmetro de 10 mm, comprimento de 

15cm, com bainha plástica para proteger
a ponta e com cabo de PVC. Utilizado 

quando ocorre timpanismo em bovinos. 
Com o trocáter se perfura o rúmen através

da parede lateral e, retirando o estilete, 
se deixa a cânula que permite a saída dos gases.



CONJUNTO DE PENTE E CORTANTE
Bovinos

Cód.  3497

TESOURA PARA CASCOS 10”
Ovinos e Caprinos

Cód.  0972

AGULHA
Aplicador de Brincos

Cód.  1552

APLICADOR DE BRINCOS
Universal

Cód.  1220

Importado. Fabricado em alumínio. 
Possui trava e boca com vão para orelha
de 7,5 cm. 
Acompanha agulha extra e mais dois
encaixes para diferentes brincos.

PENTE 3" 13 DENTES CURVOS
Ovinos

Cód.  1025

PENTE FIXO PARA MAXISHEAR
 F7

Cód.  4136
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BRINCO SEM NUMERAÇÃO

Cód.  0899 (Amarelo S/ Macho Médio)
 0900 (Amarelo S/ Macho Pequeno)

BRINCO NUMERADO

Cód.  2116 (Branco S/ Macho Grande)
 1774 (Amarelo C/ Macho Pequeno)

FORMIGA ALICATE DE AÇO

Cód.  1816 (190 mm)
 1817 (300 mm)

CORTANTE 4 PONTAS PARA
OVINOS

Cód.  1026

PENTE FIXO FASTCLIP F8 
(BOVINOS E EQUINOS)

Cód.  4685

CORTANTE MOVEL FASTCLIP F8 
(BOVINOS E EQUINOS)

Cód.  4686

LEVANTA SEGURADOR DE GADO

Cód.  4668


