
 Efeito triplo: bactericida, endurecimento dos cascos e cicatrização dos 
tecidos 

 Fácil aplicação 
 Forte adesão, continua a funcionar mesmo após o contacto com matéria 

orgânica 
 Aplicação de grupo ou individual 
 Não contêm antibióticos, não existindo por isso risco de resistência 

bacteriana 

Produtos para tratamentos podais 
A nossa gama de produtos para tratamentos podais permite uma ampla abordagem no tratamento e 
prevenção da dermatite digital (“morangueiro”),necrobacilose interdigital ou panarício e da úlcera da 
sola. A eficácia dos nossos produtos está comprovada pelo Animal HealthServices (Netherlands), 
com resultados em cinco dias! 
 
Indicações de utilização 
 
Tratamento individual → HOOFGEL 
O Hoofgel é composto por zinco e cobre quelados. É usado para tratamentos individuais após o 
corte funcional das unhas e para o tratamento de infecções bacterianas. Hoofgel tem uma forte 
adesão aos tecidos para obter uma máxima protecção e eficácia. 
 
Para infecções severas deveremos usar Solka tape para oferecer uma protecção extra após a 
aplicação do Hoofgel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 1. Aplicação do Hoofgel                          Imagem 2. Aplicação do Solka tape                                                                                  
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Tratamento individual e de grupo→ HOOF – CLEAR 
Trata-se de um líquido composto por cobre e zinco quelados. Utilizado para tratamentos de grupo ou 
individual com aplicação através de spray ou pedilúvio. Hoof-Clear tem uma forte adesão aos tecidos 
para obter uma máxima protecção e eficácia. Hoof-Clear é activo em baixas concentrações. 
 
Tratamento grupo→ HOOF-MIX 
Especialmente desenvolvido para aplicação em pedilúvios. Uma alternativa ao formol e ao sulfato de 
cobre. Através do uso de Hoof-Mix a pressão de infecção diminui, uma vez que existe um espectro de 
acção muito alargado. Hoof-Mix é composto por ácidos orgânicos. 

Imagem 1. Aplicação de Hoof-Clear    Imagem 2. Aplicação Hoof-Mix em pedilúvio     
                                                                                             
Dose 
Hoofgel:  Aplicar Hoofgel puro com pincel, sem diluição 
 
Hoof–Clear: 20% de concentração, tratamento rotineiro por aplicação de spray 
                50% de concentração, tratamento com alta pressão de infecção por aplicação de  
   spray. Puro, em casos severos por aplicação de spray 
 
Hoof-Mix    2 a 5% de concentração, em pedilúvio 
 
 
 
 
 
Apresentação 
Hoofgel        300 ml 
Hoof-Clear    2 L, 5L, 10 L 
Hoof-Mix      20 L, 240 L  


