PET
C ATÁ LO G O

Pearson: agora ainda maior
A Pearson Saúde Animal, empresa que atua há mais de 100
anos no mercado veterinário brasileiro, foi adquirida pelo
Grupo Eurofarma em 1997. A Pearson tem hoje atuação
100% independente da linha humana e segue a tendência
do mercado mundial na busca do conceito de saúde
integrada, visando produtividade e bem-estar animal, com
a adoção de políticas efetivas para prevenção e controle
de enfermidades de animais de produção.
Em 2021, a Pearson adquiriu a Labgard Animal Health,
trazendo ainda mais produtos para seu portfólio e
com isso, entrando também no mercado Pet. Essa
transformação está alinhada ao planejamento estratégico
da companhia para estar entre as 10 maiores indústrias
veterinárias do Brasil nos próximos 5 anos.
Nessa nova fase, estaremos ainda mais perto de você,
pois contamos com estrutura e equipe comercial própria
em todo o território nacional, tanto para animais de
produção, quanto para animais de companhia. Focando a
todo momento em tecnologia e inovação. Afinal, cuidar é
da nossa natureza.
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Especies Indicadas:
Cães

Gatos

TERAPÊUTICOS

DEXAGARD
Dexametasona 0,5mg;
• Recomendado para todos os tipos de inflamação;
• Pode ser utilizado complementando ação de antimicrobiano.;
• Comprimidos divisíveis e palatáveis.
Posologia:
Cães: ½ à 3 comprimidos por dia
Gatos: ¼ á 1 comprimido por dia
Via de Adminstração: Oral
Apresentação: Cartucho com 20 comprimidos

ENROGARD
Enrofloxacina;
• Antimicrobiano bactericida de amplo espectro;
• Comprimidos divisíveis e palatáveis.
Posologia:
15mg: 1 comprimido para 3 Kg
50mg: 1 comprimido para 10 Kg
150mg: 1 comprimido para 30 Kg
Enrogard 10%: 0,5 mL para cada 10kg de peso por dia, durante 5 dias
Via de Administração: Oral e Injetável
Apresentação: 15mg, 50mg, 150mg, em cartuchos com 10 comprimidos
Enrogard 10%, em frasco ampola de 10 mL e 50 mL
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TERAPÊUTICOS

ANESTÉSICO L
Cloridrato de Lidocaína 2,000g + Epinefrina 0,002g
• Rápido início de ação, com tempo ideal de anestesia para realizar o
procedimento. Segurança na Cirurgia!
Posologia:
Grandes animais: 5 a 10 mL
Pequenos animais: 1 a 2,5 mL
Via de Administração: Subcutânea
Apresentação: Frasco com 50 mL

ISACORT
Carência: Carne 6 dias | Leite: 4 dias

Dexametasona 2mg/mL
• Tratamento básico dos processos inflamatórios!
Posologia:
Bovinos: 2,5 a 5 mL
Equinos: 1,25 a 2,5 mL
Suínos: 2 a 6 mL
Felinos: 0,070 a 0,125 mL
Caninos: 0,125 a 0,5 mL
Via de Administração: Endovenosa ou Intramuscular
Apresentação: Frasco com 10 mL
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VERMÍFUGOS

VERMEGARD PLUS
Febantel 150 mg + Pamoato de Pirantel 144 mg + Praziquantel50 mg
• Vermífugo de amplo espectro no controle de parasitoses em cães;
• Comprimidos divisíveis e palatáveis.
Posologia: 1 comprimido para cada 10kg
Via de Adminstração: Oral
Apresentação: Cartucho com 4 comprimidos

GIARDYPET
Febemdazol 500mg + Praziquantel 25mg
• Vermífugo e Giardicida de amplo espectro;
• Comprimidos divisíveis e palatáveis.
Posologia: 1 comprimido para cada 5 Kg
Tratamento da Giardíase: dose de 50 mg por Kg de 24 em 24 horas
durante 3 dias consecutivos.
Via de Administração: Oral
Apresentação: cartucho com 4 comprimidos
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VETSKIN

DERMAGARD
Peróxido de Benzoíla 2,5%;
• Controle das dermatites, piodermites, foliculites superficiais, seborréia
e furunculose.
Posologia: Aplicar e espalhar o shampoo por todo o corpo massageando
até formar espuma, deixando agir durante 10 minutos
Via de Adminstração: Tópico
Apresentação: frasco de 250 mL

CLEANGARD OTO
Ácido Lático 85% + Ácido Salicílico 
• Solução para higiene do conduto auditivo de cães e gatos;
• Remove o excesso de cerúmen e auxilia no tratamento das otites,
acidificam o meio tornando-o hostil ao desenvolvimento de bactérias
e leveduras.
Posologia: Aplicar o produto no conduto auditivo e simultaneamente
massagear a base da orelha
Via de Administração: Tópico
Apresentação: frasco de 100 mL
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AMBIENTE E COMPORTAMENTO

ENZIMAC GATOS
Complexo enzimático 100% natural;
• Enzimac age eliminando odores e manchas causadas pelos pets, como urina,
fezes e vômitos;
• Auxilia na limpeza da liteira; 
• Enzimac Gatos é 20% mais concentrado;
• Seu uso é indicado em canis, lojas de banho e tosa, clínicas e ambientes
domésticos.
Modo de Uso: aplicar na região onde o animal fez xixi
Apresentação: Frascos de 150 mL e 500 mL
Uso externo

ENZIMAC SPRAY
Complexo enzimático 100% natural;
• Enzimac age eliminando odores e manchas causadas pelos pets, como urina,
fezes e vômitos;
• Auxilia na educação de cães, retirando o odor atrativo aos animais. 
• Seu uso é indicado em canis, lojas de banho e tosa, clínicas e ambientes
domésticos.
Modo de Uso: aplicar na região onde o animal fez xixi
Apresentação: Frascos de 150 mL e 500 mL
Uso externo
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AMBIENTE E COMPORTAMENTO

AFASTE PET FORTE
Oléo de canela 100% natural;
• Repelente olfativo que auxilia no condicionamento e educação para cães e
gatos, mantendo-os afastados dos locais desejados;
Modo de Uso: Aplicar diariamente, 1 vez ao dia, durante 7 dias. Aplicar
primeiramente em uma pequena área pouco visível e observar se ocorrerá algum
tipo de alteração na superfície, a fim de evitar possíveis danos
Apresentação: Frascos de 150 mL e 500 mL
Uso externo
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MATABICHEIRA

UNGUENTO PLUS AEROSOL
Carência: ZERO!
Óxido de Zinco 25g + Permetrina 0,5g
• Cicatrizante, repelente e larvicida em spray com alta fixação.
Via de Administração: Uso tópico
Apresentação: Lata com 400 mL

UNGUENTO PEARSON
Carência: ZERO!
Óxido de Zinco 20g + Óleo de Pinho 5g + Caulim 32g + Xilol 6g
• Cicatrizante e repelente composto por óxido de zinco e óleo de pinho.
Via de Administração: Uso tópico
Apresentação: Pote com 250 g e 700 g
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AMBIENTE

CREOLINA

Óleo Carbólico 31,2 g + Fenol 15,5 mL
A proteção que você precisa!
• Desinfetante e Germicida
Modo de Uso: diluição de 2,0% a 4,0% em água
Apresentação:
Frascos: 50 mL e 100 mL
Latas: 500 mL e 1 L
Balde: 20 L
Uso externo

Volume de Creolina

Volume de Água -2%

Volume de Água -4%

50 mL

2,5 L

1,25 L

100 mL

5L

2,5 L

1L

50 L

25 L
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AMBIENTE

CRUZWALDINA
Óleo Carbólico + Fenol
• A proteção na medida!
• Desinfetante para uso urbano e instalações rurais (estábulos, cocheiras,
canis e galpões), assegurando amplo espectro de ação bactericida e
fungicida sobre os microorganismos.
Modo de Uso: Utilizar 30 mL para 1 L de água
Apresentação: Lata de 500 mL
Uso externo

CERTRINE
Inseticida suspensão concentrada à base de Deltametrina 2,5%; 
• Alta eficácia no controle de insetos rasteiros e moscas no ambiente;
• Sem cheiro!
• Possui amargante, no caso de ingestão acidental;
• Não tóxico para animais de sangue quente.
Posologia: 30ml rende 6L de calda e trata 120m2 de superfície
Apresentação: frascos com 30 mL 
Uso externo
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AMBIENTE

KIT LAR
D- fenotrina 7,5%, Metopreno 2,5% e butóxido de piperonila 20%;
• Controle de pulgas e carrapatos presentes no ambientes frequentados por
Cães e Gatos. Atua eliminando as formas adultas, ovos e larvas de pulgas e
carrapatos do ambiente;
Modo de Uso: Diluir o conteúdo do frasco em 3 L de água, quantia suficiente
para tratar 30 m².
Apresentação: Frasco de 30 mL
Uso externo
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www.pearsonsaudeanimal.com

