
Seu paciente protegido contra
vermes intestinais e giárdia.

LINHA DRONTAL® PARA CÃES
Linha completa para eliminação de vermes intestinais e tratamento de giardíase.
Parasitoses causadas por helmintos em cães são infecções de alta 
prevalência em todas as partes do mundo, podendo ser especial-
mente graves em animais jovens ou imunocomprometidos. Alguns 
desses parasitos, além de causar problemas sérios aos cães, po-
dem infectar humanos, sendo responsáveis por importantes zoo-
noses, que também são mais prevalentes e graves em crianças e 
em pacientes com imunossupressão.1

Entre as parasitoses, ascaridíases e ancilostomíases são recorren-
tes, principalmente entre os fi lhotes de cães e gatos, porque esses 
nematoides podem ser transmitidos na fase intrauterina (ascarí-
deos) ou pela ingestão do leite materno (ascarídeos e ancilosto-
mídeos).2

*Somente Drontal® Plus Sabor Carne.
Referências bibliográfi cas: 1. Katagiri & Oliveira-Sequeira. Zoonoses and Public Health, 55: 406-413, 2008. 2. The Center for Food Security & Publich Health. Giardiasis. Iowa State University, 2012. p. 1-13. 
3. LEIB, M.S.; ZAJAC, A.M. Giardiasis in dogs and cats. Veterinary Medicine, v.94, n.9, p.793-802, 1999.

As zoonoses de importância transmitidas pelos helmintos de cães 
são: a larva migrans visceral e a larva migrans ocular, transmiti-
das por Toxocara spp.; a larva migrans cutânea ou o bicho geográ-
fi co, transmitidos pelo Ancylostoma spp., além de infecções por 
Dipylidium caninum.2

Além das infecções causadas por verminoses, cães também po-
dem ser infectados por Giardia duodenalis, um protozoário que 
tem a diarreia como principal manifestação clínica. A transmis-
são de Giardia duodenalis ocorre pela ingestão de cistos, que po-
dem ser transmitidos indiretamente por meio de alimentos, água e 
fômites contaminados, mas a transmissão direta também ocorre, 
especialmente em locais onde os animais se encontram aglomera-
dos, como em canis e gatis.3
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• Praticidade e segurança comprovada.
• Única dose elimina vermes nematoides
   e cestoides* presentes no intestino do cão.
• Para o tratamento da Giardia spp., recomenda-se
   administração de Drontal® por 3 dias consecutivos.

• Maior rendimento e economia
   na vermifugação dos fi lhotes.

• Não tem sabor amargo e contém
    seringa para facilitar a administração.

Contém palatabilizante sabor
carne que facilita a ingestão.
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A linha Drontal® ganha 
mais um aliado na eliminação 
de vermes em gatos! 

VERMICIDA DE DOSE ÚNICA COM AMPLO ESPECTRO PARA GATOS.
Elimina vermes nematoides e cestoides em fase adulta e larval com única aplicação SpotOn®

O mais completo vermífugo
tópico para gatos

Aplicação externa e ação interna
Os 2 princípios ativos penetram na
pele,  atingindo a corrente sanguínea
e chegando aos órgãos-alvo.

Combinação de
dois potentes agentes
A emodepsida é efi caz contra os mais  importantes 
vermes redondos não só  nas formas adultas, mas 
também em  todos os estágios larvais: Toxocara 
cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme.

O praziquantel é efi caz contra os vermes chatos 
mais relevantes: Taenia taeniaeformis, Dipylidium 
caninum, Echinococcus multilocularis.

Desde pequeno

Pode ser usado em fi lhotes a partir de 8 semanas
 e com peso superior a 0,5 kg.

E por toda a vida

Pode ser usado em fêmeas gestantes e lactantes.

Bisnaga x Peso
0,5 - 2,5 kg 2,5 - 5 kg 5 - 8 kg
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Gatos entre
0,5 kg e 2,5 kg
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Gatos entre
10,5 kg e 13 kg
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Amplo espectro 
e proteção efi caz 
sem estresse
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e segurança

Para o
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Para o
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Clientes 
altamente
satisfeitos

Vermicida de administração oral com amplo espectro de ação

Comprimidos em formato elíptico e revestidos
por silicone, que facilitam a administração. Efi caz
contra vermes cestoides e nematoides em gatos.
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