
Pó

A Gepec trouxe da Europa direto para 
o Brasil a única e eficaz alternativa de 

prevenção e tratamento de afecções de 
casco em solução de pedilúvio: o Podalgel®.



Podalgel® é um pó à base de acido tricloroisocianurico, para 
pedilúvios, diluído em água para formar uma solução não 
inativada pela matéria orgânica.

Fórmula:
A cada 100g contém: 
Acido tricloroisocianurico .......................28 g,
Excipiente q.s.p. ..................................100 g.

Propriedades: 
Graças à presença na sua fórmula de acido tricloroisocianurico, tem 
capacidade de eliminar os micróbios mais perigosos para a saúde 
dos cascos.

Indicação Terapêutica: 
Podalgel® é indicado para uso em pedilúvios para assepsia 
e tratamento clínico/preventivo das pododermatites digitais e 
interdigitais de bovinos, caprinos e ovinos.

Conservação/armazenamento: 
O produto deverá ser conservado/armazenado em local fresco, 
a temperatura ambiente sem a incidência de radiação solar direta 
sobre as embalagens e longe de fontes diretas de calor.

Apresentação: 
2,5 kg

A presença de ácido tricloroisocianurico na sua formula é responsável 
pela liberação do íon cloro que a tem ação bactericida.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – nº 10.065/2015.

Sobre o Podalgel®



Preparação do Podalgel®

Materiais necessários: 

• Máscara descartável de proteção contra 
poeira (Inclusa);

• Tonel de plástico ou metal de boca larga 
com capacidade superior a 200 litros;

• Bomba de alta pressão (Lavadora);
• 1 pote de Podalgel®.

Preparação: 

Colocar 25 a 30 litros de água limpa no tonel;

Acrescentar todo o conteúdo do balde (2,5 kg) 
e misturar até a completa diluição do produto 
em água;

Completar o volume total da solução (200 litros) 
com água utilizando a pressão da bomba, 
com saída em forma de leque, de forma que a 
mistura fique bem agitada e diluída para formar 
uma solução em gel bastante densa.

Colocar todo o conteúdo da solução no 
pedilúvio com dimensões padrão de 2m x 1m x 
0.10m, mantendo o produto em nível suficiente 
para cobrir todo o casco (aproximadamente 10 
cm para animais adultos).
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Após a diluição, o produto permanece ativo por 
até 24 horas, podendo o resíduo do pedilúvio 
ser utilizado por animais de outra categoria. 
Toda a solução deverá ser utilizada em período 
inferior a 24 horas após seu preparo.

Não é necessária passagem prévia em lava-
pés, o Podalgel® não é inativado pela matéria 
orgânica.

OBS.: O conteúdo do balde de 2,5Kg é indicado para o tratamento de 
até 250 matrizes adultas em solução no pedilúvio padrão. Recálculos 
são necessários para adaptação em pedilúvios de outras dimensões 
e menor/maior volume de animais.

Período de tratamento: 
1º mês ou em situações de maior prevalência das afecções de 
casco: passagem dos animais em intervalos regulares de 7 dias.
2º mês em diante: passagem dos animais apenas 2 vezes ao mês.

Confira os vídeos do passo a passo da preparação e uso do Podalgel® no nosso site.

Produto fabricado na Itália pela I.C.F. S.R.L. 
Industria Chimica Fine e importado para o 
Brasil com exclusividade pela Gepec.
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