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Timsen®

Stalosan® F é um pó a base de minerais, ativo 
na presença de matéria orgânica, reduzindo a 
pressão de infecção do ambiente, tornando-o 
mais confortável e seguro.

    Ativo na presença de matéria orgânica;

    Diminui a pressão de infecção do ambiente;

    Não causa irritação na pele ou mucosas;

    Regula a concentração de amônia e ureia;

    Diminui os gases nocivos;

    Controla a umidade;

    Reduz mau cheiro.

MODO   DE  USAR: 
Aplicar 50 g/m² de Stalosan® F nas instalações,  
na presença ou ausência de animais.

APRESENTAÇÃO: 
Sacos contendo 15 kg 

ORIGINAL DA

AGORA NO
EUROPA
BRASIL

Pó pronto
para uso

100% seguro

Ação residual

Timsen® é um biocida à base de Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônia 40% na forma de cristais solúveis. Possui amplo 
espectro de ação e eficácia mesmo em presença de matéria 
orgânica. Capaz de quebrar a tensão superficial dos líquidos, o 
que aumenta o poder de penetração da solução desinfetante.

Biocida granulado solúvel de amplo espectro. 

APRESENTAÇÃO:
Potes de 200 g e 1 kg.

PRODUTO
PATENTEADO

TIMSEN®

fórmula
única!

Indicado para uso em nebulização;

Alto poder tensoativo;

Limpeza de tubulações;

Alto grau de penetração;

MODO DE USAR E DOSAGEM: 

Eficaz na presença de 
matéria orgânica;

Alta solubilidade;

Não corrosivo e não 
irritante.

Iodigen®

Lavagem e desinfecção com 2,3% de iodo ativo para instalações de aves, 
suínos e outras atividades pecuárias. Assepsia e lavagem de úbere.

Desinfetante à base de iodo para fins pecuários e industriais.

À base de Iodophor;

Desinfetante de amplo espectro;

Registrado em vários países da América Latina.

MODO DE USAR E DOSAGEM: 

APRESENTAÇÃO:
Frasco de 1 litro.

* Entende-se que 1:1000 corresponde a 1ml do produto em 1 litro de água. Demais diluições seguem esta proporção.

* Entende-se que 1:1000 corresponde a 1g do produto em 1 litro de água. Demais diluições seguem esta proporção.

Lavagem e desinfecção de instalações

Lavagem e antissepsia de úberes e mãos dos ordenhadores

APLICAÇÃO PROPORÇÃO

1:500
1:250

Nebulização sobre animais
Retirada de biofilme das tubulações
Desinfecção geral de máquinas, equipamentos e instalações 
(incubatório, etc.) e desinfecção de ovos férteis

1:1000
2:1000
2:1000

400 ppm
800 ppm
800 ppm

APLICAÇÃO PROPORÇÃO DOSAGEM
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Germon®Plus
Máxima desinfecção de instalações e equipamentos.

MODO DE USAR E DOSAGEM: APRESENTAÇÃO:
Frascos de 1 litro e
bombonas de 20 litros.

    Glutaraldeído grau farmacêutico;
    Amplo espectro de ação;
    Associação sinérgica com 50% de ativo;

COMPOSIÇÃO: 
42,5% de Glutaraldeído e 7,5% de Cloreto  
de benzalcônio. 

Germon®50/80
Desinfetante à base de quaternário de amônio nas 
concentrações de 50 e 80%.

MODO DE USAR E DOSAGEM: 

    Microbiocida;
    Tensoativo desnaturador de proteína;
    Não corrosivo e não irritante.

Antimicrobiano bacteriostático.

APRESENTAÇÃO:
Frascos de 1 litro.

Amphenor® 50

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Via oral, misturado à ração, na dose de 2,5 a 8 mg de florfenicol/kg de 
peso vivo/dia, durante 7 a 14 dias consecutivos. 

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
Suínos: 9 dias.

APRESENTAÇÃO:

APRESENTAÇÃO:

Amphenor®

Embalagens de  
5 kg e 25 kg.

Embalagem de 
25 kg.

Antimicrobiano de amplo espectro para suínos.

Alta concentração do princípio ativo;   

Antimicrobiano bacteriostático.

PRINCÍPIO ATIVO: 
Florfenicol 50%.

INDICAÇÃO: 
Tratamento de doenças respiratórias de suínos causadas por bactérias 
sensíveis ao produto.

PRINCÍPIO ATIVO: 
Florfenicol 2%.

INDICAÇÃO: 
Tratamento das doenças do trato 
respiratório e digestivo dos suínos causadas por 
bactérias sensíveis ao produto.

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Via oral, misturado à ração.
Misturar de 1 a 2 kg do produto para cada tonelada de ração (2 mg 
de florfenicol/kg de peso vivo/dia misturado à ração), por 7 dias 
consecutivos.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
Suínos: 12 dias.

Antimicrobiano de amplo espectro para suínos.

* Entende-se que 1:1000 corresponde a 1ml do produto em 1 litro de água. Demais diluições seguem esta proporção.

* Entende-se que 1:1000 corresponde a 1ml do produto em 1 litro de água. Demais diluições seguem esta proporção.

Rodolúvio, desinfecção de 
equipamentos, utensílios e instalações

Desinfecção de instalações e 
incubatório com desafio sanitário

1:2000

1:1000

250 ppm

500 ppm

APLICAÇÃO DILUIÇÃO CONCENTRAÇÃO

Pré-lavagem das instalações 
e equipamentos

Pé-de-lúvio e arco de 
desinfecção. Desinfecção de 
instalações e equipamentos

1:2500 a 
1:3000

1:500 a
1:1250

1:4000 a 
1:5000

1:800 a
1:2000

160 a  
200ppm

400 a  
1000ppm

APLICAÇÃO DILUIÇÃO DILUIÇÃO CONCENTRAÇÃO

GERMON 50 GERMON 80

Produto
altamente

concentrado
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Aurion®

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Via oral, misturado às rações; 
Aves e suínos: 3 a 4 kg de produto por tonelada de ração, (20 mg da 
associação/kg de peso vivo/dia) durante 5 a 7 dias consecutivos. 

PERÍODO DE CARÊNCIA:
Aves: 9 dias. 
Suínos: 15 dias.

Associação sinérgica de clortetraciclina com sulfametazina, trimetoprim 
e ácido cítrico para suínos e aves.

    Composição diferenciada;
    Alto nível sérico da droga;
    Diminuição da mortalidade e menor número de refugos;
    Antimicrobiano bacteriostático de amplo espectro;
    Com ácido cítrico na formulação.

PRINCÍPIO ATIVO: 
Clortetraciclina 10%, Sulfametazina 7,5%,  
Trimetoprim 1,5% e Ácido Cítrico 10%.

INDICAÇÃO: 
Tratamento de doenças do trato respiratório, digestivo e articulares de 
aves e suínos causadas por bactérias sensíveis ao produto.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem de  
25 kg. 

Aurac®-100

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Via oral, misturado à ração, fornecendo 3 a 4 kg por tonelada de ração  
(15 a 20 mg de clortetraciclina /kg de peso vivo/dia), durante 5 a 7 dias  
consecutivos;
Para o tratamento individual dos animais, fornecer 20 g do produto na 
ração, (15 a 20 mg de clortetraciclina /kg de peso vivo/ dia) uma vez ao  
dia, durante 10 dias consecutivos.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
Aves: 4 dias. 
Suínos: 14 dias.

Antimicrobiano de amplo espectro para suínos e aves.

Antimicrobiano bacteriostático;
Com ácido cítrico na formulação.

PRINCÍPIO ATIVO: 
Clortetraciclina 10% e Ácido Cítrico 10%.

INDICAÇÃO: 
Tratamento de doenças respiratórias e digestivas em aves e doenças 
respiratórias, digestivas e geniturinárias em suínos causadas por bactérias 
sensíveis ao produto.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem de 
25 kg.

Aurac®-Sol

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Via oral, através da água de bebida; 
Dissolver o conteúdo de 2 a 3 envelopes (30 mg de clortetraciclina/ kg de 
peso vivo/ dia) para cada 1.000 litros de água por 5 dias consecutivos. 

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
Aves: 10 dias.

Antimicrobiano pó solúvel de amplo espectro para aves.

    Alto nível sérico da droga;
    Prático e seguro;

PRINCÍPIO ATIVO: 
Clortetraciclina 68% e Ácido Cítrico 10%.

INDICAÇÃO: 
Controle e tratamento de doenças do trato respiratório e entérico de 
frangos de corte, aves de postura comercial e reprodutoras pesadas 
causadas por bactérias sensíveis ao produto.

    Antimicrobiano bacteriostático;
    Com ácido cítrico na formulação.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem de  
50 x 150 g.

Coccidine®80

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Administrar por via oral, através da água de bebida, na dosagem de 25 mg  
de sulfaquinoxalina/kg de peso vivo/dia durante 3 dias consecutivos.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
Aves: 14 dias.

PRECAUÇÕES: 
Não administrar o produto para animais portadores de hemopatias.

Coccidiostático em pó solúvel à base de sulfaquinoxalina 80% para aves.

    Alta concentração; 
    Excelente ação no combate a protozoários.

PRINCÍPIO ATIVO: 
Sulfaquinoxalina 80%.

INDICAÇÃO: 
Tratamento da coccidiose em frangos de corte.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem de  
25 x 200 g.
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Sindox®50 PX

Sindox®50 Pó Solúvel 

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Administrar por via oral, misturado à ração, na dose de 20 mg de  
doxiciclina/kg de peso vivo/dia, durante 5 a 7 dias consecutivos;

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
Aves: 9 dias. 
Suínos: 6 dias. 

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Administrar por via oral, misturado à água de bebida, na dose de 20 mg de 
doxiciclina/kg de peso vivo/dia durante 5 a 7 dias consecutivos.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
Suínos: 8 dias. 

Antimicrobiano à base de doxiciclina 50% para suínos e aves.

Antimicrobiano à base de doxiciclina 50% para suínos.

    Fórmula específica para uso em rações;
•   Produto com formulação corrigida;
•   Antimicrobiano bacteriostático concentrado.

    Fórmula específica para uso em água de bebida;
•   Produto com formulação corrigida;
•   Antimicrobiano bacteriostático concentrado;
     Solução estável por 24 horas.

PRINCÍPIO ATIVO: 
Doxiciclina 50%.

INDICAÇÃO: 
Tratamento para suínos e frangos de corte causadas por bactérias  
sensíveis ao produto.

PRINCÍPIO ATIVO: 
Doxiciclina 50%.

INDICAÇÃO: 
O produto SINDOX® 50 PS é indicado para o tratamento de enfermidades 
infecciosas em suínos causadas por bactérias sensíveis ao produto.

Halgrow®

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Frangos de corte: adicionar 50 g por tonelada de ração (30 a 60 ppm de Halquinol).
Suínos: fase inicial e crescimento: adicionar 200 g por tonelada de ração  
(120 ppm de Halquinol). Terminação: adicionar 100 g por tonelada de  
ração (60 ppm de Halquinol). 

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
Aves: 6 dias. 
Suínos: 6 dias.

Produto concentrado à base de Halquinol 60% para suínos e aves.

    Atuação do princípio ativo no trato intestinal;
    Reduz velocidade no trânsito intestinal.

PRINCÍPIO ATIVO: 
Halquinol 60%.

INDICAÇÃO: 
Ação seletiva sobre a microflora. Indicado para suínos e aves para 
melhora dos índices zootécnicos, como taxa de ganho de peso e  
eficiência alimentar.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem de 
20 kg.

Neo®-TC

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Via oral, através da água de bebida ou misturado às rações;
Associação: dissolver o conteúdo de 1 envelope (200 g) em 500 litros de água  
(20 a 30 mg da asssociação/kg de peso vivo/dia), durante 3 a 5 dias consecutivos.
Na ração: misturar 1 a 2 kg (5 a 10 envelopes de produto) por tonelada de ração (20 a 30mg da  
associação/kg de peso vivo/dia); durante 3 a 5 dias consecutivos.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
Aves: 7 dias. 
Suínos: 7 dias.

Associação sinérgica em pó solúvel à base de neomicina e oxitetraciclina 
para suínos e aves.

    Tratamento de eleição para doenças entéricas;
    Concentração corrigida para a molécula base;
    Antimicrobiano de amplo espectro. 

PRINCÍPIO ATIVO: 
Oxitetraciclina (na forma de Cloridrato) 27,5%, Neomicina (na forma  
de Sulfato) 19,25%.

INDICAÇÃO: 
Tratamento de doenças do trato respiratório e digestivo de suínos e aves 
causadas por bactérias sensíveis ao produto.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem de  
25 x 200 g.

APRESENTAÇÃO:

APRESENTAÇÃO:

Embalagem de 
25 kg.

Embalagem de  
20 x 200 g.
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Suifen®

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Administrar por via oral, misturado à ração, na dose de 3 mg de fembendazol 
por kg de peso vivo/dia durante 6 dias consecutivos.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
Suínos: 5 dias. 

Anti-helmíntico para suínos com ação ovicida, larvicida e vermicida.

    Atua em todo o ciclo do parasita;
    Baixa toxicidade.

PRINCÍPIO ATIVO: 
Fembendazol 4%.

INDICAÇÃO: 
Tratamento das enfermidades parasitárias causada por nematoides
(vermes redondos), gastrointestinais e pulmonares dos suínos sensíveis  
a ação do produto.

Trimoxil®  50 Premix

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Administrar por via oral, misturado à ração, na dose de 20 mg de amoxicilina/ kg 
de peso vivo/dia misturado à ração, durante 5 a 7 dias consecutivos.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
Aves: 2 dias. 
Suínos: 2 dias. 

Antimicrobiano à base de amoxicilina para suínos e aves.

    Formulação corrigida, específica para uso em ração;    
    Alta taxa de absorção intestinal;
    Antimicrobiano bactericida concentrado.

PRINCÍPIO ATIVO: 
Amoxicilina 50%.

INDICAÇÃO: 
Tratamento de infecções gastrointestinais, respiratórias, urogenitais e 
suporte ao tratamento de abscessos e ferimentos causados por bactérias 
sensíveis aos efeitos das penicilinas.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem de 
25 kg.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem de  
25 kg.

Trimoxil®  50 Pó Solúvel

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Administrar por via oral, misturado à água de bebida, na dose de 20 mg de 
amoxicilina/kg de peso vivo/dia, durante 5 a 7 dias consecutivos (recomenda-se 
oferecer 10 mg de amoxicilina/kg de peso vivo a cada 12 horas).

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
Aves: 2 dias. 
Suínos: 4 dias. 

Antimicrobiano à base de amoxicilina para aves e suínos.

    Fórmula corrigida, específica para uso via água de bebida;
    Estabilidade comprovada;
    Ampla distribuição tecidual;
    Antimicrobiano bactericida concentrado.

PRINCÍPIO ATIVO: 
Amoxicilina 50%.

INDICAÇÃO: 
Tratamento de infecções gastrointestinais, respiratórias, urogenitais 
e suporte ao tratamento de abscessos e ferimentos causados por 
bactérias sensíveis aos efeitos das penicilinas.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem de  
20 x 200 g.

Teniave®  10%

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Via oral, através da água de bebida ou misturado à ração. Usar 6 mg de 
praziquantel por kg de peso vivo.

Anti-helmíntico para aves com ação em todas as fases de 
desenvolvimento das tênias.

    Atua em todo o ciclo do parasita;
    Baixa toxicidade.

Fórmula usada para cálculo:

PRINCÍPIO ATIVO: 
Praziquantel 10%.

INDICAÇÃO: 
Controle e tratamento de parasitoses intestinais das aves domésticas 
causadas por tênias (vermes chatos).

Nº de Aves x Peso (em kg) x 0,06

1000

kg Teniave® 10% necessários 
para o tratamento.=

PERÍODO DE CARÊNCIA: 
Aves: 15 dias. 
Ovos: 7 dias.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem de 
5 kg. 
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Celtz® EF Plus 

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Pintos: dissolver 1 tablete de 5 g para cada 250 litros de água de bebida.

Frangos de corte, poedeiras: dissolver 3 a 5 tabletes de 5 g para cada 1000 litros de água de bebida.

Matrizes e aves de reposição: dissolver 4 a 5 tabletes de 5 g para cada 1000 litros de água de bebida.

Suínos: dissolver 5 tabletes de 5 g para cada 1000 litros de água

Suplemento vitamínico hidrossolúvel superconcentrado em tablete 
efervescente.

    Alta concentração;  
    Fácil dissolução;
    Auxilia na reposição de vitaminas essenciais com baixa dosagem;
    Produto patenteado.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: 
Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina 
B6, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, 
Pantotenato de Cálcio, Lactato de Cálcio, B.H.T. (Hidróxido de Tolueno 
Butilado), Polietilenoglicol, Bicarbonato de Sódio, Ácido Cítrico, Ácido 
Tartárico, Cloreto de Potássio.

INDICAÇÃO: 
Indicado como suplemento vitamínico hidrossolúvel para aves e suínos 
em situações de estresse, causadas por alojamento, reacomodação, 
transporte, pós-debicagem, calor excessivo e reação pós-vacinal.

Adtox®

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Administrar por via oral, misturado à ração. Utilizar de 2 a 3 kg por tonelada 
de ração dependendo da contaminação das rações por aflatoxinas e da 
susceptibilidade dos animais.

Aditivo adsorvente de aflatoxinas para ração animal.

    Altamente seletivo e específico para aflatoxinas;
    Alta adsorção com baixa inclusão;
    Auxilia na fabricação das rações peletizadas, melhorando  
    a qualidade dos pellets (como aglutinante).

COMPOSIÇÃO BÁSICA: 
Bentonita 100%.

INDICAÇÃO: 
Aditivo adsorvente de aflatoxinas para ração de aves, bovinos e suínos. 

APRESENTAÇÃO:
Embalagem  
de 25 kg.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem  
de 36 x 70 g  
(14 tabletes de 5 g).

Hidrosui®  PS

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Administrado via água de bebida, em uma inclusão de 250 g de produto para 
cada 500 L de água.

Suplemento mineral eletrolítico para hidratação de aves e suínos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: 
Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Citrato de Sódio e maltodextrina.

INDICAÇÃO: 
Suplemento mineral eletrolítico para aves e suínos. Casos de desidratação
provocados por estresse em alojamento, reacomodação, transporte, 
transferências de baias, calor excessivo, processos bacterianos entéricos 
com presença ou não de diarreias, baixa ingestão hídrica e para porcas 
nas fases de gestação e lactação.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem  
de 5 kg. 

Tart 450®

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Administrar por via oral, misturado à ração: aves: adicionar 1 a 3 kg para  
cada tonelada de ração de frangos de corte, matrizes e aves de postura.
Suínos: adicionar 1,5 a 2 kg para cada tonelada de ração nas fases de desmame 
e inicial. Adicionar 1 kg para cada tonelada de ração nas fases de crescimento  
e terminação.

Aditivo acidificante para rações de aves e suínos.

    Aumenta a digestibilidade e retenção de minerais;
    Ação rápida e eficiente ao longo do trato gastrointestinal;
    Dissociação em diferentes faixas de pH.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: 
Ácido Cítrico, Ácido Fumárico, Bentonita, Dióxido de Silício, Formiato  
de Cálcio, Propionato de Cálcio, Caulim e Orégano.

INDICAÇÃO: 
Favorece o desempenho zootécnico de aves e suínos através da ação 
benéfica dos ácidos orgânicos sobre a microbiota intestinal.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem 
de 25 kg.
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Difly® WP

Apsaliq Ketoprofen 60®

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Diluir o produto em água na proporção de 3 g para cada litro de água e aplicar 
imediatamente com pulverizador. Cada 20 litros de água (com 60 g de produto) 
é suficiente para tratar 350 m² da instalação (sobre matéria orgânica).
Aplicar a cada 3 dias por um período de 30 a 45 dias. Após esse período manter 
uma aplicação semanal. Priorizar a aplicação sobre matéria orgânica (pontos 
de desperdício de ração e deposição de fezes) por ser local de ovipostura e/
ou presença de larvas. Três semanas após o início da aplicação é observado a 
diminuição da população adulta de moscas.

MODO DE USAR E DOSAGEM: 
Administrar 3 mg/kg de peso vivo por dia durante 3 dias consecutivos por via 
oral, diluindo em água de bebida como única fonte de bebida. A concentração 
deve ser ajustada conforme o volume de água ingerida por dia.

Inseticida contra moscas a base de Diflubenzuron de uso ambiental.

Cetoprofeno em solução oral para administração em água de bebida.

    Uso ambiental;
    Larvicida (inibe síntese de quitina);
    Pó a ser diluído no momento do uso;
    Controle e Prevenção na infestação por mosca.

    Fácil administração;
    Ação rápida.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: 
Diflubenzuron a 25%.

INDICAÇÃO: 
É um inseticida indicado para o controle e prevenção de infestação pela 
mosca doméstica (Musca domestica) nas instalações.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: 
Cetoprofeno 6%.

INDICAÇÃO: 
Anti-inflamatório e antipirético para suínos. Pode ser administrado 
isoladamente ou em terapia adjuvante à antibioticoterapia.

APRESENTAÇÃO:

APRESENTAÇÃO:

Embalagem de 6 kg  
e caixa com 6 x 300g.

Embalagem de  
5 litros.
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 Premix

10

Trimoxil® 50 
Pó Solúvel 10

Suifen® 11

Teniave® 10% 11

Adtox® 12

Celtz® EF Plus 12

Hidrosui® PS 13

Tart 450® 13

14

14

Legenda

Suínos

Via Água
de Bebida

Bovinos

Via Ração

Instalações

Neo®-TC 8

Aves

Efervescente

Difly® WP

Apsaliq Ketoprofen 60®
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Tel: +55 (19) 3761 3737

sanphar.net | sac@sanphar.net

Sanphar Saúde Animal


