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BIODEX

FÓRMULA
Cada 1mL contém:
Dexametasona (Fosfato dissódico)______________________ 5,0mg*
Veículo q. s. p._______________________________________  1,0mL
*Equivalente a 3,8 mg de Dexametasona base. 

MODO DE USAR
Administrar por via intramuscular ou intravenosa.

POSOLOGIA
Cães e gatos: 0,1 a 0,5mL
Alterações no MODO DE USAR e POSOLOGIA poderão ser efetuadas 
conforme orientação do Médico Veterinário.

BIODEX Comprimidos

FÓRMULA
Cada comprimido de 120mg contém:
Dexametasona (acetato)______________________________ 0,5mg
Veículo q.s.p.______________________________________ 120,0mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral.

POSOLOGIA
Cães de pequeno porte: ½ a 1 comprimido. 
Cães de médio porte: 1 a 2 comprimidos. 
Cães de grande porte: 3 comprimidos. 
Gatos: ½ a 1 comprimido.

BIODEX Comprimido é um potente anti-in� amatório, indicado nos 
tratamentos que necessitem de respostas imediatas. Utilizado como 
antipruriginoso e antirreumático nas afecções tais como: dermatites 
inespecí� cas, tendinites, artrites, reumatismos articulares e musculares, 
gonites, paresia posterior, complicações in� amatórias de afecções 
traumáticas.

No tratamento de poliartrites, reumatismos, artrites e dores 
articulares, musculares e nervosas. Também indicado nas afecções 
alérgicas, pruridos associados com dermatoses, eczemas não 
especí� cos e estados ana� láticos. 

Frasco contendo 10mL.

Blister contendo 20 comprimidos.

ANTI-INFLAMATÓRIOS
ANALGÉSICOS

TERAPÊUTICALINHA

CORTISOL 

FÓRMULA
Cada comprimido de 0,40g contém: 
Prednisolona _______________________________________ 0,01g
Veículo q.s.p. _________________________________________0,40g

MODO DE USAR
Administrar por via oral, com água, leite ou misturado na comida ou 
ração.

POSOLOGIA
Cães: 0,5 a 3,0mg/kg de prednisolona a cada 12 horas ou 24 horas.
- Animais até 5kg: ½ comprimido ao dia, até a recuperação do animal.
- Animais de 5 a 10kg:  1 comprimido ao dia, até a recuperação do 
animal.
- Animais de 10 a 20kg:  2 comprimidos ao dia, até a recuperação do 
animal.
- Animais acima de 20kg:  1 comprimido para cada 10kg de peso 
corporal, até a recuperação do animal.
Gatos:  ½ comprimido ao dia, cada 12 ou 24 horas, até a recuperação 
do animal.

Indicado para várias patologias, de caráter in� amatório ou não, que 
acometem cães e gatos: endócrinas, musculoesqueléticas (miosites, 
artrites reumatoides, osteoartrites e bursites), dermatológicas 
(dermatites alérgicas ou inespecí� cas e eczemas), otológicas (otites 
externas), respiratórias (asma), oftálmicas (glaucomas secundários), 
tumores cerebrais, linfomas, mielomas, colite ulcerativa, síndrome 
nefrótica e outras que respondam ao tratamento com corticoides.    

20 comprimidos acondicionados em blisters.

nefrótica e outras que respondam ao tratamento com corticoides.    
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TERAPÊUTICALINHA

ANTIBIÓTICOS
ANTIMICROBIANOS/ANTIDIARREICO

CARBOVET 

FÓRMULA
Cada comprimido de 0,600g contém: 
Sulfato de neomicina _______________________________ 0,025g
Subnitrato de bismuto ______________________________0,100g
Beladona ___________________________________________0,010g
Carvão vegetal ______________________________________0,060g      
Bolus alba q.s.p. ____________________________________0,600g

MODO DE USAR
Administrar por via oral.

POSOLOGIA
Cães e gatos: 1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal a cada 
12 horas ou a critério do Médico Veterinário.

CARBOVET é indicado nos tratamentos das diarreias toxi-infecciosas 
do trato intestinal dos animais domésticos causadas por Salmonella 
spp, E. coli e Pseudomonas spp.

20 comprimidos acondicionados em blisters.

LIDOFarm

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Cloridrato de lidocaína ________________________________ 2,0g
Epinefrina __________________________________________ 2,0mg
Veículo q.s.p. ______________________________________100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea, epidural, perineural ou in� ltrações.

POSOLOGIA
- Animais de pequeno porte (cães e gatos): de 1,0 a 2,5mL.

ANESTÉSICO LOCAL

LIDOFarm é um anestésico local, indicado para a inibição da dor, nos 
casos de tratamentos e procedimentos clínico-cirúrgicos. A lidocaína 
age por meio do bloqueio da condução do impulso nervoso, 
diminuindo ou impedindo o aumento transitório da permeabilidade 
das membranas excitáveis, promovendo uma anestesia imediata 
de longa duração. A epinefrina possui um efeito vasoconstritor, 
permitindo o aumento do tempo de anestesia. 

Frasco contendo 20mL.

ENTERO-Bio

FÓRMULA
Cada envelope de 15g contém: 
Ftalilsulfatiazol_______________________________________1,00g
Sulfaguanidina_______________________________________ 1,50g
Sulfato de estreptomicina______________________________  0,45g
Hidróxido de alumínio________________________________ 0,80g
Pectina_____________________________________________  0,60g
Caulim_____________________________________________ 3,50g
Veículo q.s.p._______________________________________ 15,00g

MODO DE USAR
Administrar por via oral, misturado à ração ou em líquidos. 

POSOLOGIA
Cães e gatos: ½ envelope a cada 12 horas. 
Os animais recém-nascidos devem receber a metade da dose acima 
recomendada. O tratamento deverá ser mantido durante 2 dias após 
o desaparecimento dos sintomas.

Potente antidiarreico de efeito imediato, é indicado no tratamento 
das afecções gastrointestinais e diversas doenças infecciosas 
causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas e 
micoplasmas sensíveis a sulfa e estreptomicina.

Envelope contendo 15g.

spp, E. coli e Pseudomonas spp.

micoplasmas sensíveis a sulfa e estreptomicina.
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TERAPÊUTICALINHAANTIBIÓTICOS
ANTIMICROBIANOS

FLOXICLIN Comprimidos é um antibiótico que pertence ao grupo 
das  quinolonas de terceira geração, de amplo espectro de ação. 
Está indicado para cães e gatos no tratamento de diversas doenças 
infecciosas causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, 
espiroquetas e micoplasmas sensíveis ao enro� oxacino. É e� caz 
no tratamento das infecções do aparelho digestivo: enterites 
bacterianas (agudas, subagudas e crônicas), gastroenterites, diarreias 
e demais afecções do trato digestivo. Infecções dérmicas: piodermite. 
Infecções do trato respiratório: pneumonias, broncopneumonias e 
bronquites (agudas, subagudas e crônicas). Infecções do aparelho 
geniturinário: nefrite, pielonefrite, cistite, orquite e prostatite. 
Infecções do aparelho auditivo: otites. Pro� laxia nas infecções pós-
operatórias: castrações, laparotomias e lesões de pele em geral.
 

FÓRMULA 50mg
Cada comprimido de 120mg contém:
Enro� oxacino______________________________________ 50,0mg
Veículo q.s.p. _____________________________________120,0mg
 
FÓRMULA 150mg
Cada comprimido de 360mg contém:
Enro� oxacino_____________________________________ 150,0mg
Veículo q.s.p. _____________________________________  360,0mg
 
MODO DE USAR
Administrar por via oral, acompanhado ou não de alimentos.
 
POSOLOGIA
A dose recomendada para cães e gatos é de 5,0mg de enro� oxacino 
por kg de peso.
 
*1 comprimido de FLOXICLIN 50mg para cada 10kg de peso 
corporal. Animais com peso até 5kg, administrar ½ (meio) 
comprimido. Animais com 20kg de peso corporal, administrar 2 
comprimidos.
 
*1 comprimido de FLOXICLIN 150mg para cada 30kg de peso 
corporal. Animais com peso até 15kg, administrar ½ (meio) 
comprimido. Animais com 60kg de peso corporal, administrar 2 
comprimidos.
 
 

FLOXICLIN Comprimidos 
Blister contendo 10 comprimidos. 
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TERAPÊUTICALINHAANTIBIÓTICOS
ANTIMICROBIANOS

FLOXICLIN

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Enro� oxacino________________________________________ 10,0g
Veículo       q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR 
Aplicar por via subcutânea ou intramuscular.

POSOLOGIA
Caninos:  a dose terapêutica é de 5mg de enro� oxacino por kg de 
peso corporal, ou seja, 0,5mL para cada 10kg de peso corporal, uma 
vez ao dia, durante 3-5 dias consecutivos.

FLOXICLIN é uma solução antimicrobiana, com amplo espectro 
de ação, indicada no tratamento de diversas doenças infecciosas 
em cães. É e� caz no tratamento das infecções do aparelho 
digestivo: enterites bacterianas (agudas, subagudas e crônicas), 
gastroenterites, diarreias e demais afecções do trato digestivo. 
Infecções dérmicas: piodermite. Infecções do trato respiratório: 
pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas 
e crônicas). Infecções do aparelho geniturinário: nefrite, pielonefrite, 
cistite, orquite e prostatite. Infecções do aparelho auditivo: Otites. 
Pro� laxia nas infecções pós-operatórias: castrações, laparotomias e 
lesões de pele em geral.

Frasco contendo 10mL.

COLÍRIO BIOFARM

FÓRMULA
Cada 10mL contém:
Sulfacetamida sódica________________________________ 0,060g
Ácido bórico_______________________________________  0,020g
Clorobutanol (Álcool triclorobutílico)___________________  0,003g
Cloridrato de nafazolina_____________________________ 0,010g
Veículo q.s.p.______________________________________ 10,00mL

MODO DE USAR
Administrar diretamente no olho afetado.

POSOLOGIA
Cães e Gatos: Instilar 3 gotas a cada 8 horas, durante 5 dias, ou a 
critério do Médico Veterinário.

COLÍRIO BIOFARM é indicado nas infecções, lesões e irritações 
oculares que comumente afetam os animais domésticos. Pode ser 
utilizado em casos de lesões de córnea.

Frasco conta-gotas contendo 20mL.
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OTOVET é uma solução otológica antibacteriana, antimicótica, anti-
in� amatória e analgésica. O enro� oxacino e o clotrimazol atuam no 
controle de otites causadas por bactérias e fungos. A dexametasona 
é um potente anti-in� amatório de ação local que proporciona 
maior conforto ao animal pela diminuição da dor provocada pela 
in� amação. O cloridrato de lidocaína é um anestésico local utilizado 
no tratamento da dor com baixa toxicidade, proporcionando alívio 
imediato e favorecendo o processo de cura. Esta associação faz de 
OTOVET um medicamento completo e moderno na indicação para 
otites em todas as espécies animais, de origem bacteriana e fúngica.

OTOVET 

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Enro� oxacino   _________________________________________ 0,5g
Clotrimazol (Clotrimidazol)   _____________________________ 1,0g
Dexametasona (Fosfato dissódico) _____________________ 0,132g*
Cloridrato de lidocaína ________________________________  2,0g
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL
*Equivale a 0,10g de Dexametasona base

MODO DE USAR
Uso tópico. Deve ser aplicado no  conduto auditivo, após a limpeza 
do mesmo com OTOVET Limp para remoção de todo o excesso de 
cerúmen, crostas e outras sujidades.  Após a limpeza, posicionar a 
cabeça do animal de forma que possa instilar OTOVET no conduto 
auditivo, em seguida massageie suavemente a orelha para uma 
distribuição uniforme do medicamento.
 
POSOLOGIA
Animais com menos de 15 kg: instilar de 3 a 6 gotas de 2 a 3 vezes 
ao dia. 
Animais acima de 15 kg: instilar de 6 a 12 gotas de 2 a 3 vezes ao dia.
Manter o tratamento por um período mínimo de 10 dias. As doses 
acima podem ser alteradas a critério do Médico Veterinário.

Frasco contendo 20mL  - acompanha bico aplicador.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Ácido lático    _________________________________________ 2,9g
Ácido salicílico  ______________________________________ 0,11g
Lauril éter sulfato de sódio ____________________________ 1,0g
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR E POSOLOGIA
Uso tópico. Aplicar em quantidade su� ciente para umedecer 
o conduto auditivo, massagear a base da orelha para auxiliar a 
remoção do cerúmen.
Utilizar um algodão para remoção da sujidades e secagem do 
conduto. Repetir a operação conforme a necessidade até que o 
ouvido esteja limpo e seco.

TERAPÊUTICALINHAANTIBIÓTICOS
ANTIMICROBIANOS

CERUMINOLÍTICO
HIGIENIZADOR

OTOVET Limp

OTOVET Limp é uma solução pronta para uso e é indicada para a 
higienização do conduto auditivo de cães e gatos, eliminando as 
sujidades, cerúmen, umidade e odores. É utilizada também antes da 
aplicação de produtos para o tratamento de otites. Indicada também 
para limpezas rotineiras. Sua formulação promove a remoção do 
excesso de cerúmen e oleosidade que acumulam-se no ouvido 
externo sem causar irritações, enquanto suaviza e hidrata a pele.

Frasco contendo 100mL.

otites em todas as espécies animais, de origem bacteriana e fúngica.

externo sem causar irritações, enquanto suaviza e hidrata a pele.
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ANTIPARASITÁRIOS
ENDOPARASITICIDAS

TERAPÊUTICALINHA

BIOTRIL

FÓRMULA
Cada comprimido de 512mg contém: 
Ivermectina__________________________________________ 68µg
Pamoato de pirantel_______________________________ 144,0mg
Praziquantel_______________________________________ 50,0mg
Veículo q.s.p. _____________________________________ 512,0mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral.

POSOLOGIA
Dose mínima recomendada: 6µg de ivermectina, 14,4mg de 
pamoato de pirantel e 5mg de praziquantel por kg de peso corporal 
a intervalos mensais, conforme tabela abaixo:

BIOTRIL é indicado e recomendado para cães na prevenção da 
DIROFILARIOSE: elimina os estágios tissulares da larva de Diro� laria immitis 
(verme do coração) até 30 dias após a infecção. Tratamento e controle da 
ASCARIDIOSE (Toxocara canis, Toxocara leonina) e da ANCILOSTOMOSE 
(Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense e Uncinaria stenocephala). 
Tratamento contra as formas adultas e larvárias dos CESTÓIDES (Dipylidium 
caninum, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Joyeuxiella 
pasqualei, Mesocestoides spp, Taenia hydatigena, Taenia multiceps, Taenia 
pisiformis, Taenia ovis, Taenia taeniaeformis) e TRICURÍDEOS (Trichuris vulpi). 

Blister contendo 4 comprimidos.

MEBENDAZOL Cães & Gatos

FÓRMULA
Cada comprimido de 300mg contém: 
Mebendazol______________________________________ 100,0mg
Veículo q.s.p._____________________________________   300,0mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral.

POSOLOGIA
Cães: com menos de 10kg de peso: administrar ½ comprimido a 
cada 12 horas, durante 3 dias consecutivos.
- Com mais de 10kg de peso: administrar um comprimido a cada 12 
horas, durante 3 dias consecutivos.
Gatos: administrar ½ comprimido, a cada 12 horas, durante 3 dias 
consecutivos.

É indicado no tratamento das infestações por vermes nematódeos dos 
gêneros Toxocara, Toxascaris, Ancylostoma, Trichuris, Uncinaria e Strongyloides; 
vermes cestódeos dos gêneros Taenia, Echinococcus e Dipylidium. 

Strip contendo 6 comprimidos.

FÓRMULA

Dose
¼   comprimido
½ comprimido
1 comprimido

1 comprimido a cada 10kg

Peso
0 a 2kg
2 a 5kg

5 a 10kg
Acima de 10kg
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CARRAPATOX

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

MODO DE USAR
Uso externo. Em pulverização ou banho diretamente sobre os 
animais, ou nos locais de convívio dos cães. Fazer aplicações com 
intervalo de 20 dias.

POSOLOGIA
Cães: diluir 1mL para 1L de água e efetuar o banho. 

Carrapaticida e sarnicida a base de piretróide de ação prolongada 
para pulverização ou banho dos animais.

Frascos contendo 20mL e 100mL.

TERAPÊUTICALINHA

BIOTOX

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Amitraz_____________________________________________ 12,5g
Veículo q.s.p._____________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Uso externo através de pulverização e banho. 

POSOLOGIA:
Cães: no tratamento da sarna sarcóptica, diluir 10mL em 5 litros 
de água, banhando uma vez  e repetindo o banho com 7 a 10 dias 
de intervalo. No tratamento da sarna demodécica diluir 10mL de 
BIOTOX em 2,5 litros de água, banhando o animal num total de 3 
a 4 banhos, com intervalo semanal. No controle de carrapatos diluir 
10mL em 5 litros de água banhando uma vez e repetindo após 3 
semanas se necessário. Aplicar a mistura no cão, friccionando bem 
o pelo com uma esponja ou pano (todo o corpo do animal deve 
ser molhado pela mistura, principalmente entre as pernas, cauda e 
cabeça). O animal não deve ser enxaguado e deve secar à sombra 
para maior e� cácia do produto. Utilizar para a higienização do 
canil a sobra da solução utilizada no banho (ou uma nova solução 
preparada nas mesmas proporções), deixando secar sem enxaguar.

Indicado no combate de carrapatos, piolhos e sarnas dos tipos 
Sarcoptes scabei, inclusive a sarna demodécica (Demodex canis) e 
demais ectoparasitas em cães. 

Frasco contendo 20mL.

ANTIPARASITÁRIOS
ECTOPARASITICIDAS

demais ectoparasitas em cães. 
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ANTITÓXICO Oral 
BIOFARM

Frasco conta-gotas contendo 20mL.

ANTITÓXICO Oral BIOFARM é uma associação de vitaminas do 
complexo B, aminoácidos e glicose, os quais estimulam as defesas do 
organismo contra agentes hepatotóxicos. Indicado como tratamento 
suporte na recuperação dos animais nos casos de ingestão acidental 
ou ainda nas diluições incorretas de substâncias químicas. Também 
indicado como hepatoprotetor antes ou após tratamentos com 
endectocidas, endoparasiticidas ou ectoparasiticidas.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Acetil DL-metionina  __________________________________10,0g
Cloreto de colina  ____________________________________ 5,0g
Cloridrato de tiamina (Vit. B1) ___________________________ 1,0g
Ribo� avina (Vit. B2)   __________________________________ 50,0mg
Nicotinamida (Vit. B3) _________________________________ 1,0g
Pantotenato de cálcio (Vit. B5) ________________________ 0,50g
Cloridrato de piridoxina (Vit. B6) _______________________ 0,25g
Inositol (Vit. B7) _______________________________________  1,0g
Veículo q.s.p.  _____________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via oral puro ou diluído (água ou leite) ou ainda 
misturado ao alimento. 

POSOLOGIA
Animais de pequeno porte (até 10kg)   _____________ 20 a 30 gotas
Animais de médio porte (até 20kg)  ________________ 30 a 50 gotas
Animais de grande porte (acima de 20kg)  __________ 35 a 70 gotas
As doses acima devem ser administradas de 2 a 3 vezes ao dia, até a 
recuperação do animal ou a critério do Médico Veterinário. 
* Cada 20 gotas equivalem a 1mL.

TERAPÊUTICALINHA

ANTITÓXICO BIOFARM

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Acetil DL-metionina __________________________________ 5,0g 
Cloreto de colina ____________________________________ 3,0g
Cloridrato de tiamina (Vit. B1) ___________________________ 1,0g
Ribo� avina (Vit. B2)___________________________________ 0,02g
Nicotinamida  (Vit. B3)___________________________________ 3,0g
Pantotenato de cálcio (Vit. B5)___________________________ 0,3g
Cloridrato de piridoxina (Vit. B6)__________________________ 0,2g
Glicose _____________________________________________ 20,0g
Veículo q.s.p. ____________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intramuscular ou endovenosa.

POSOLOGIA
Cães e gatos: de 2mL a 10mL/dia.
A duração do tratamento pode ser modi� cada a critério do Médico 
Veterinário.

Frasco contendo 20mL.

ANTITÓXICO BIOFARM é indicado como tratamento suporte na 
recuperação dos animais nos casos de ingestão acidental ou diluições 
incorretas de substâncias químicas como inseticidas, raticidas, 
plantas tóxicas e alimentos deteriorados. Como hepatoprotetor 
antes ou após tratamentos com endectocidas, endoparasiticidas ou 
ectoparasiticidas, favorecendo a metabolização  e eliminação pelo 
organismo. Como imunoestimulante nos períodos de vacinação, 
auxiliando na formação de anticorpos. Tratamento e prevenção 
de hipovitaminoses do complexo B e degeneração das células 
hepáticas. Como agente lipotrópico, promovendo a conversão da 
gordura hepática em fosfolipídios, os quais podem ser transferidos 
do fígado para o sangue, evitando a esteatose hepática (degeneração 
gordurosa).

ANTITÓXICOS
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TERAPÊUTICALINHA

VETIOLATE

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Timerosal _________________________________________ 100,0mg
Veículo q.s.p. _____________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Uso exclusivamente tópico, pronto para uso. Após a limpeza do local 
aplicar sobre a área afetada diariamente até a cicatrização da lesão.

Antisséptico para aplicação e uso unicamente tópico, em lesões da 
pele, escoriações, assepsia pré-cirúrgica, cortes e desinfecção do 
umbigo dos recém-nascidos.

Frasco contendo 30mL.

ANTISSÉPTICO SPRAY

FÓRMULA

ANTITUSSÍGENO

TUSSEDAN Xarope 

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Bromolactobionato de cálcio __________________________ 1,50g
Sulfoguaiacolato de potássio __________________________1,50g 
Cloreto de amônio ____________________________________0,60g
Tintura de lobelia ___________________________________2,00mL
Xarope de poligala___________________________________5,00mL
Veículo q.s.p. ______________________________________100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via oral.

POSOLOGIA
Cães de grande porte: 1 colher de chá (5 mL) de 3 em 3 horas.
Cães de pequeno e médio porte: 1 colher de chá (5 mL) de 4 em 
4 horas.
Gatos adultos: 1 colher de chá (5 mL) de  4 em 4 horas.

TUSSEDAN Xarope atua nas infecções das vias respiratórias e na 
asma brônquica dos animais domésticos. Em sua formulação possui 
princípios ativos que agem e� cazmente , trazendo alívio imediato 
para o incômodo da tosse.

Frasco contendo 100 mL – acompanha seringa dosadora.
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BABECID Cães

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Diminazeno diaceturato________________________________ 1,4g
Antipirina____________________________________________ 7,5g
Veículo q.s.p. _____________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intramuscular.

POSOLOGIA
Aplicar 0,5mL para cada 2kg de peso corporal (3,5mg/kg). Se 
necessário, após 24 horas aplicar outra dose do produto, ou a critério 
do Médico Veterinário.

ANTIPROTOZOÁRIO

BABECID Cães é e� caz no tratamento da babesiose canina 
(piroplasmose canina) causada por Babesia canis.

Frasco contendo 10mL.

TERAPÊUTICALINHA

DIURÉTICO

ZOOFORMIN

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Hexametilenotetramina_______________________________ 20,0g
Glicose anidra________________________________________ 25,0g
Veículo q.s.p. _____________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar, diariamente, por via intravenosa.

POSOLOGIA
Cães: de 2 a 5mL.
As posologias acima podem ser alteradas a critério do Médico 
Veterinário.

Tratamento das infecções das vias urinárias. O ZOOFORMIN 
possui na sua fórmula a hexametilenotetramina (formina) que tem 
ação antisséptica do trato urinário (nos casos de pielites, cistites, 
pielonefrites, uretrites, etc.) e, de um modo geral, diurética e 
antisséptica das vias biliares.

Frasco contendo 20mL.

antisséptica das vias biliares.
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TERAPÊUTICA

DERMOTAN

Indicado no tratamento das dermatomicoses e nas afecções da pele 
dos animais domésticos.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Iodo ressublimado____________________________________ 4,5g
Glicerina__________________________________________ 55,0mL
Tanino_______________________________________________ 1,0g
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR E POSOLOGIA
Uso tópico. Após limpeza no local infectado, aplicar DERMOTAN 
direcionando a válvula spray diretamente sobre o local a ser tratado. 
Repetir a aplicação duas vezes ao dia até obter-se o resultado 
esperado, ou a critério do Médico Veterinário.

Frasco contendo 100mL.

DERMATOMICÓTICOS

SARNIRAN

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Monossul� ran (Monossulfureto de tetraetiltiuran)___________ 2,5g
Veículo q.s.p. _____________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR E POSOLOGIA
Para facilitar o contato com a pele dos animais, recomenda-se a 
limpeza prévia com água e sabão das regiões afetadas, enxugando-
as em seguida. A quantidade do produto a ser aplicada deve ser 
su� ciente para cobrir toda a área lesionada e arredores. Após a 
aplicação utilizar uma escova macia, friccionando lentamente o 
local, com o objetivo de auxiliar o contato entre a solução e a pele 
do animal.
Aplicar uma vez ao dia durante 3 dias consecutivos, repetindo-se o 
tratamento, caso seja necessário, a cada 7 dias por duas semanas ou 
a critério do Médico Veterinário.
Nos casos de sarna otodécica, após a limpeza do ouvido externo 
afetado, instilar de 2 a 5 gotas conforme o porte do animal a ser 
tratado.

Frasco ampola contendo 10 e 100 mL.

SARNIRAN é e� caz na prevenção e controle das sarnas sarcópticas, 
otodécicas, coriópticas e micoses em cães. Auxilia no controle de pulgas, 
piolhos e carrapatos. Atua sobre dermatites, eczemas e pruridos.

Frascos contendo 30mL e 100mL.

LINHA
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TERAPÊUTICALINHA

GLICOSE 50%

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Glicose anidra ______________________________________ 50,0g
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intravenosa.

POSOLOGIA
Cães: aplicar de 20mL a 50mL diariamente. 
Outras espécies e alteração de dosagem: seguir indicação exclusiva 
do Médico Veterinário.

Diurético, em casos de edema cerebral, choque e colapso circulatório, 
alimento energético nos estados infecciosos e desidratações, 
hepatoprotetor nas intoxicações endógenas e nas hepatoses 
de ordem infecciosa ou tóxica, nas formas agudas ou crônicas. 
A GLICOSE 50% é um energético de ação mais rápida como 
combustível para o organismo animal. A glicose também atua sobre 
o parênquima hepático, promovendo a produção de proteínas, que 
são de importância fundamental na ação desintoxicante do fígado.

Frasco contendo 50mL.

ESTIMULANTES ORGÂNICOS

HEPAVET

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Vitamina B12_____________________________________  4000mcg
Citrato de ferro amoniacal____________________________ 0,6g
Extrato hepático q.s.p._______________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea ou intramuscular, ou a critério do 
Médico Veterinário. 

POSOLOGIA
Gatos e cães de pequeno porte: 1mL.
Cães de médio porte: 1,5mL.
Cães de grande porte: 2mL.

HEPAVET é indicado nos casos de intoxicações, excelente tônico 
reconstituinte e estimulante das funções metabólicas nos casos de 
anorexias (falta de apetite), desnutrição e anemias em geral, nos 
períodos de convalescença e fraqueza causados por enfermidades 
parasitárias, infecciosas, após vermifugação e tratamento de 
babesiose e erliquiose (doença do carrapato).

Frasco contendo 10mL.

FÓRMULA
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TERAPÊUTICALINHA

ESTROGIN

FÓRMULA
Cada 5mL contém: 
Benzoato de estradiol________________________________ 0,005g
Veículo q.s.p.________________________________________ 5,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea ou intramuscular.

POSOLOGIA
Cadelas e Gatas: de 0,3 a 1,5mL.

Cadelas: como contraceptivo no caso de coito indesejado 
administrar na dose  0,2mL/kg de peso corporal entre o 2º e 7º dia 
pós-coito.

PRECAUÇÕES
ESTROGIN não deve ser utilizado em fêmeas em gestação, por 
provocar aborto.

HORMÔNIO

Cio: Regularização de cios, tratamento de cio silencioso e anestro. 
Produzir cios com copulação fértil.
Retenção de Placenta: Na insu� ciência contrátil primária e secundária 
da musculatura uterina durante o parto. Na atonia do útero e 
hemorragias pós-parto.
Prolapso Uterino: em casos recentes.
Iminência de febre puerperal:  em cadelas e gatas.
Contraceptivo em caso de coito indesejado.

Ampolas contendo 2mL (acompanhadas de seringa e agulha) e 5mL.

Contraceptivo em caso de coito indesejado.
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TERAPÊUTICALINHAVITAMINAS

ZOOVIT C

FÓRMULA
Cada 10mL contém:
Ácido ascórbico (Vit. C)_________________________________  2,0g
Veículo q.s.p.______________________________________ 10,0mL

MODO DE USAR
Administrar exclusivamente por via intravenosa.

POSOLOGIA
Cães: 5mL, diariamente.
A posologia acima podem ser alterada a critério do Médico 
Veterinário.

ZOOVIT C é indicado em casos de avitaminose C. No tratamento 
auxiliar das reparações de fraturas, pós-cirurgicas e aumento 
da cicatrização dos tecidos. Medicação auxiliar no aumento 
da fertilidade animal, estados hemorrágicos, perturbações do 
crescimento e coadjuvante nas moléstias infecciosas.

Frasco contendo 20mL.

ADEFarm Oral

FÓRMULA
Cada 20mL contém:
Vitamina A hidrossolúvel __________________________ 500.000U.I.
Vitamina D3 hidrossolúvel __________________________300.000U.I.
Vitamina E hidrossolúvel _______________________________20U.I.
Veículo q.s.p. _______________________________________20,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via oral, em mistura com água ou leite.

POSOLOGIA
Cães e Gatos: 2 a 5mL a cada 15 dias.
Coelhos: 20mL dissolvidos em 5 litros de água e administrar a 10 
animais. As posologias acima poderão ser alteradas a critério do 
Médico Veterinário. 

Indicado no tratamento auxiliar nas doenças infecciosas, nos animais 
em idade de crescimento, no tratamento de raquitismo, osteomalácia 
e estados de descalci� cação. Em animais reprodutores para manter e 
estimular a fertilidade. Nas fêmeas antes da fecundação, no começo 
e no � nal da prenhez e nos machos no início e durante o período da 
cobertura.

Frascos contendo 20mL e 100mL.

ZOOVIT B12

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Cianocobalamina (Vitamina B12) 200.000mcg_____________ 0,20g
Veículo q.s.p._____________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea ou intramuscular.

POSOLOGIA
Caninos jovens: 0,5mL. 
Caninos adultos: 1mL. 
As posologias acima podem ser alteradas a critério do Médico 
Veterinário.

ZOOVIT B12 destina-se a animais acometidos de anemia megaloblástica, 
avitaminose do complexo B, insu� ciência hepática e anorexia (falta de 
apetite). Medicação coadjuvante no tratamento de nevralgias, artrites 
e neuropatias. Animais de corrida e salto, que trabalham sob condições 
de “stress” decorrentes da hiperatividade muscular, respondem bem ao 
tratamento com ZOOVIT B12.

Frasco contendo 10mL.

ZOOVIT C

tratamento com ZOOVIT B12.
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BIOTHON Cães

MODO DE USAR
Administrar por via oral.
POSOLOGIA
Filhotes (idade entre 2 e 10 meses):
- Raças pequenas: 1/2 comprimido ao dia. 
- Raças médias e grandes: 1 comprimido ao dia.
Adultos: 1 comprimido para cada 10kg de peso corporal ao dia, sendo a 
dose máxima diária de 4 comprimidos.
IDOSOS (acima de 8 anos): 1 comprimido para cada 5kg de peso corporal 
ao dia, sendo a dose máxima diária de 5 comprimidos.
Gestantes: 
- Primeiras 4 semanas de gestação: 1 comprimido para cada 10kg de 
peso corporal ao dia, não ultrapassando a dose máxima diária de 4 
comprimidos.
- Semanas restantes de gestação e durante lactação: 1 comprimido para 
cada 5kg de peso corporal, sendo a dose máxima diária de 4 comprimidos.

BIOTHON Cães é indicado como suplemento de aminoácidos, 
vitaminas e minerais quelatados para toda a vida dos cães, inclusive 
para situações especiais (gestação, lactação, geriatria e estados de 
convalescença). Indicado para carências especí� cas de algum dos 
seus componentes, quando diagnosticadas pelo Médico Veterinário.

Cartucho com 10 blisters contendo 10 comprimidos cada.

Ácido aspártico (min.)______ 16,666g
Ácido fólico (mín.)______ 2.500,000mg
Ácido glutâmico (mín.)______ 26,666g
Alanina (mín.)______________26,666g
Arginina (mín.) ____________ 20,000g
Biotina (mín.) ____________ 16,666mg
Cálcio (mín/máx)____ 99,750/110,250g
Cisteína (mín.)_________ 500,000mg
Cistina (mín.)____________ 250,000mg
Cobalto (mín.)___________ 50,000mg
Cobre (mín.)____________ 16,667mg
Colina (mín.)______________ 18,333g
Cromo (mín.)________ 3.333,300mcg
Dióxido de silício (mín.)_____ 10,000g
DL-carnitina (mín.)________ 25,000g
Fenilalanina (mín.)______ 6.000,000mg
Ferro (mín.)____________ 333,333mg
Fósforo (mín.)_____________ 70,000g
Glicina (mín.)_______________ 50,000g
Histidina (mín.)_________ 2.000,000mg
Iodo (mín.)______________ 58,333mg
Isoleucina (mín.)________ 3.666,666mg
Leucina (mín.)__________ 8.333,333mg

SUPLEMENTOSLINHA
PETCONDROFarm Pet

FÓRMULA
Níveis de garantia por quilograma do produto:
Sulfato de condroitina (mín.)________________________ 281,690g
Glucosamina (mín.)_________________________________ 352,112g
Hidroxiprolina (mín.)________________________________ 12,676g
L-glutamina (mín.)______________________________  4.225,352mg
L-lisina (mín.)___________________________________ 5.633,802mg
Manganês (mín.)________________________________ 9.859,154mg
Metionina (mín.)____________________________________ 16,901g
Prolina (mín.)_______________________________________ 18,333g
Vitamina C_________________________________________ 14,226g

MODO DE USAR
Adminstrar por via oral.

POSOLOGIA
Cães: Dosagem inicial (durante 3 a 4 meses):
Animais até 10kg: 1 comprimido, 2 vezes ao dia.
Animais até 20kg: 2 comprimidos de manhã e 1 a tarde.
Animais até 30kg: 2 comprimidos, 2 vezes ao dia.
Animais acima de 30kg: 3 comprimidos, 2 vezes ao dia.
Dosagem de manutenção: Animais até 10kg: 1 comprimido a cada 2 
dias. Animais acima de 20kg: 2 comprimidos a cada 2 dias.

Gatos: Dosagem inicial (durante 3 a 4 meses):
Animais até 5kg: 1 comprimido por dia.
Animais acima de 5kg: 1 comprimido, 2 vezes ao dia. 
Dosagem de manutenção: Animais até 5kg: 1 comprimido a cada 2 
dias. Animais acima de 5kg: 2 comprimidos a cada 3 dias.
O tratamento deve ser acompanhado pelo Médico Veterinário.

CONDROFarm Pet é indicado na suplementação de 
mucopolissacarídeos, sulfato de condroitina e glucosamina para 
cães e gatos. É indicado também na suplementação de aminoácidos, 
minerais quelatados e vitaminas.

Cartucho com 10 blisters contendo 10 comprimidos cada.

MINERAIS ORAIS COMPRIMIDOS

Lisina (mín.)_______________ 10,000g
Magnésio (mín.)_______ 1.040,000mg
Manganês (mín.)_________ 50,000mg
Metionina (mín.)_______ 3.333,333mg
Niacina (mín.)_____________ 35,000g
Pantotenato de cálcio (mín.) 2.166,700mg
Potássio (mín.)____________ 18,070mg
Prolina (mín.)______________ 40,000g
Selênio (mín.)___________ 16,666mg
Serina (mín.)______________ 10,000g
Tirosina (mín.)___________ 833,333mg
Treonina (mín.)_________ 3.333,333mg
Triptofano (mín.)________ 333,333mg
Valina (mín.)__________ 6.666,666mg
Vitamina A (mín.)__ 2.333.333,333UI/kg
Vitamina B1 (mín.)_____ 2.500,000mg
Vitamina B12 (mín.)____ 3.333,000mg
Vitamina B2 (mín.)______ 5.000,00mg
Vitamina B6 (mín.)______ 2.500,000mg
Vitamina C (mín.)________ 5.000,00mg
Vitamina D3 (mín.)__ 233.333,333UI/kg
Vitamina E (mín.)_____ 5.000,000UI/kg
Zinco (mín.)____________ 333,333mg

FÓRMULA
Níveis de garantia por quilograma do produto:

minerais quelatados e vitaminas.
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MINERAIS ORAIS LÍQUIDOS

CALCIOFarm Mix Pet

FÓRMULA
Níveis de garantia por kg do produto: 
Cálcio (mín./máx.)____________________________ 34,000/36,500g 
Fósforo (mín.)______________________________________ 26,600g 
Magnésio (mín.)____________________________________ 11,413g 
Selênio (mín.)____________________________________ 20,000mg 
Vitamina A (mín.)__________________________ 1.200.000,000UI/kg 
Vitamina B12 (mín.)____________________________ 33.333,330mcg 
Vitamina D3 (mín.)____________________________ 75.000,000UI/kg 
Vitamina E (mín.)____________________________ 20.000,000UI/kg 
Zinco Quelatado (mín.)_________________________ 3.333,300mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral. 

POSOLOGIA
Cães, gatos e mustelídeos: 1mL por kg de peso corporal. Dose 
máxima diária de 40mL.
Aves: diluir 20 gotas em 1 litro de água de bebida ou 2 gotas em 
100mL de água.
As doses acima deverão ser aplicadas diariamente durante uma 
semana, podendo ser aumentadas a critério do pro� ssional 
especializado.

Frasco gotejador contendo 30mL.
Frascos plásticos contendo 125mL e 250 mL– Acompanham seringa dosadora. 

CALCIOFarm Mix Pet é um suplemento de vitaminas e minerais 
quelatados, indicado para cães, gatos, mustelídeos e aves na 
suplementação de cálcio, outros minerais e vitaminas. 

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Calciferol_________________________________________ 0,0025g
Vitamina A___________________________________________ 1,0g
Vitamina B12______________________________________ 20,0mcg
Fosfato tricálcico______________________________________ 3,0g
Lactato de cálcio______________________________________ 2,0g
Sorbitol___________________________________________ 10,0mL
Veiculo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via oral, misturado na ração ou no leite, diariamente.

POSOLOGIA

CALCILAN 

CALCILAN é indicado como tratamento do raquitismo, 
descalci� cação e das perturbações do metabolismo do fósforo e 
cálcio. Para complementar a alimentação dos cães em geral; na 
prenhez, aleitamento e para � lhotes em idade de crescimento.

Frasco contendo 100mL, acompanha seringa dosadora.

FÓRMULA

Animais Doses diárias

Até 2 meses
De 2 a 4 meses
Maior de 4 meses

Até 2 meses
De 2 a 4 meses
Maior de 4 meses

Até 2 meses
De 2 a 4 meses
Maior de 4 meses

1 colher de chá (5mL)
2 colheres de chá (10mL)
3 colheres de chá (15mL)

1 colher de sobremesa (10mL)
2 colheres de sobremesa (20mL)
3 colheres de sobremesa (30mL)

1 colher de sopa (15mL)
2 colheres de sopa (30mL)
3 colheres de sopa (45mL)

Cães de 
pequeno porte

Cães de médio 
porte

Cães de grande 
porte

SUPLEMENTOSLINHA
PET

suplementação de cálcio, outros minerais e vitaminas. 
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SUPLEMENTOSLINHA
PET

GLICOFarm Pet

FÓRMULA
Níveis de garantia por kg do produto: 
Ácido aspártico (mín.)___________________________ 3.133,000mg 
Ácido glutâmico (mín.)__________________________ 5.658,000mg 
Alanina (mín.)__________________________________ 4.898,000mg 
Arginina (mín.)_________________________________ 3.427,000mg 
Betaína (mín.)______________________________________ 10,000g 
Cisteína (mín.)___________________________________ 216,000mg 
Colina (mín.)_______________________________________ 10,000g 
DL-metionina (mín.)_________________________________ 10,000g 
Fenilalanina (mín.)______________________________ 1.253,000mg 
Glicina (mín.)_______________________________________ 13,612g 
Glicose__________________________________________ 200,000g 
Hidroxiprolina (mín.)____________________________ 4.463,000mg 
Histidina (mín.)__________________________________ 652,000mg 
Isoleucina (mín.)_________________________________ 818,000mg 
L-carnitina (mín.)___________________________________ 10,000g 
L-lisina (mín.)______________________________________ 12,396g 
Leucina (mín.)_________________________________ 1.905,000mg 
Magnésio (mín.)__________________________________ 400,000mg 
Metionina (mín.)_________________________________ 958,000mg 
Pantotenato de cálcio (mín.)___________________ 1.000,000mg 
Serina (mín.)____________________________________ 927,000mg 
Tirosina (mín.)___________________________________ 703,000mg 
Treonina (mín.)__________________________________ 543,000mg 
Triptofano (mín.)_________________________________ 156,000mg 
Valina (mín.)___________________________________ 1.413,000mg 
Vitamina B1 (mín.)_______________________________ 1.500,000mg 
Vitamina B12 (mín.)____________________________ 2.000,000mcg 
Vitamina B6 (mín.)______________________________ 1.000,000mg 
Zinco quelatado (mín.)____________________________ 51,000mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral adicionado ao alimento ou na água de 
bebida. 

POSOLOGIA
Cães, gatos, mustelídeos e répteis: 0,5mL por kg de peso corporal 
ou 7 gotas por kg de peso corporal, duas vezes ao dia (dose máxima 
diária: 40mL). 
Aves e roedores: 1mL ou 15 gotas diluído em 100mL de água de 
bebida (10mL por litro de água), ou ainda 3 a 4 gotas uma vez ao dia, 
diretamente na boca.

Frascos gotejadores contendo 30mL e 60mL. 
Frascos plásticos contendo 125mL e 250mL – Acompanham seringa 
dosadora.
Frasco graduado contendo 500mL.

HEMOFarm Pet

FÓRMULA
Níveis de garantia por kg do produto: 
Ácido fólico (mín.)______________________________ 5.000,000mg 
Ácido nicotínico (mín.)__________________________ 1.200,000mg 
Cobalto quelatado (mín.)__________________________ 100,000mg 
Cobre quelatado (mín.)___________________________ 500,000mg 
Ferro quelatado (mín.)__________________________ 4.500,000mg 
Glicose__________________________________________  200,000g 
Magnésio (mín.)________________________________ 1.000,000mg 
Pantotenato de cálcio (mín.)_____________________ 1.200,000mg 
Vitamina B1 (mín.)_______________________________ 1.500,000mg 
Vitamina B12 (mín.)____________________________ 15.000,000mcg 
Vitamina B2 (mín.)_______________________________ 1.500,000mg 
Vitamina B6 (mín.)_______________________________ 1.200,000mg 
Vitamina K3 (mín.)________________________________ 250,000mg 
Zinco quelatado (mín.)___________________________ 5.000,000mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral.

POSOLOGIA
Caninos, felinos e mustelídeos: administrar 1 gota por kg de peso 
corporal, duas vezes ao dia ou 1mL para cada 10kg de peso corporal, 
duas vezes ao dia.
Aves, roedores e répteis: diluir 20 gotas em 1 litro de água de 
bebida ou duas gotas em 100mL de água.

Frascos gotejadores contendo 30mL e 60mL. 
Frascos plásticos contendo  125mL– Acompanham seringa dosadora. 

MINERAIS ORAIS LÍQUIDOS

GLICOFarm Pet é um suplemento de aminoácidos, minerais 
quelatados e vitaminas do complexo B para cães, gatos, aves, répteis, 
roedores e a� ns. Auxilia na melhora do estado geral em casos de 
animais debilitados e atua como energético. Indicado no preparo de 
animais para exposição e cães em treinamento.

HEMOFarm Pet é um suplemento líquido para caninos, felinos, 
mustelídeos, aves, roedores e répteis contendo vitaminas e minerais 
quelatados necessários para auxiliar no processo de nutrição e 
crescimento dos animais.
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(16) 3209-3500
biofarm@biofarm.com.br

www.biofarm.com.br

Av. João Batista Ferraz Sampaio 710
Jaboticabal/SP • 14.876-150

SAT - Serviço de Atendimento Técnico
0800 702 3551
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