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Sítios Industriais

A Kersia

KERSIA. Inventando um mundo de alimentos seguros.

Presente em mais de 90 países, e com mais de 900 colaboradores ao redor do mundo, a KERSIA 
conta com um amplo portfólio de soluções em biossegurança que contribuem na produção e 
processamento seguro de alimentos, evitando doenças e contaminações de animais e humanos 
em nível global.

O grupo é formado pelas empresas Hypred, Anti-Germ, Medentech, LCB Food Safety, G3 Química 
e Kilco, que combinaram suas habilidades complementares e produtos de valor agregado para 
construir uma estratégia 100% focada em segurança alimentar. Da aquisição dessas empresas 
pelo Grupo Ardian, que gerencia ativos de US$ 67 bilhões, surge a KERSIA – empresa com sede na 
França que já nasce como a líder em biossegurança em alimentos no mundo

O nome KERSIA busca suas raízes na história e traduz parte da missão da empresa. O prefixo Ker 
(pronunciado como “care” em inglês) é derivado da antiga palavra celta “caer”, uma casa ou aldeia 
fortificada. Uma palavra bastante adequada para uma empresa 100% dedicada a proteger a 
comida e as pessoas de contaminações e a criar novas soluções para um mundo alimentar mais 
seguro, como enfatizado pelas três últimas letras SIA: Safe Innovation in Alimentation (Inovação 
Segura em Alimentação). 

Neste catálogo apresentamos todos os produtos* destinados à pecuária leiteira oferecidos no 
Brasil com o selo HYPRED. 
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PRÉ-DIPPING

A higienização dos tetos antes da ordenha é fundamental para obtenção de um leite de qualidade. O pré-dipping visa a 
higienização completa do teto, retirando toda a sujidade e reduzindo o número de micro-organismos, evitando assim a 
contaminação do leite e do canal do teto.

Antes da escolha do manejo e produtos de pré-ordenha de uma propriedade leiteira devemos observar alguns pontos:

• Nível de sujidade das vacas ao entrarem na sala de ordenha;

• Condições das áreas de descanso dos animais – camas /piquetes;

• Estação do ano – período seco ou chuvoso;

• Períodos de transição alimentar, quando as fezes podem ser mais pastosas;

• Mão de obra capacitada.

Tais pontos, se não forem avaliados de forma criteriosa, podem interferir de maneira significativa nos resultados esperados. 
A escolha do produto a ser utilizado também é de fundamental importância, pois deve apresentar ação completa: 
higienização profunda e tetos hidratados, sem ressecamento ou rachaduras. Dessa forma, os objetivos a serem atingidos 
com a realização do manejo de pré-ordenha são:

1. Ordenhar tetos higienizados e secos;

2. Acompanhar a saúde dos tetos e do úbere;

3. Reduzir a contaminação das teteiras e do leite por microrganismos;

4. Estimular a descida do leite.



DEPOIS DA ORDENHA

Preparar nova solução 
e deixar as toalhas de 
molho por 5 horas para 
desinfecção. Jogar fora 
a solução antes de 
iniciar o processo para 

a próxima ordenha.

ANTES DA ORDENHA

Preparar solução de 
DERMISAN e deixar as 

tolhas de molho.

DURANTE A ORDENHA

Pegar uma toalha, retirar 
o excesso de produto e 
limpar cada teto com 1 

ponta da toalha.

DURANTE A ORDENHA

Torcer bem a toalha e 
secar os tetos com o 
outro lado da toalha, 
também com 1 ponta 

para cada teto.
DEPOIS DA ORDENHA

Lavar as toalhas em água 
corrente ou lavadoura, para 
retirar o excesso de sujeira.

DERMISAN
DERMISAN é a melhor opção para aqueles que desejam a máxima higiene dos tetos antes da ordenha ou para propriedades 
com alto desafio de higiene.

Com o auxílio de toalhas de tecido, DERMISAN se destaca por sua eficiência na limpeza e desinfecção dos tetos, das mãos do 
ordenhador e também das próprias toalhas após o uso da ordenha.

Características e benefícios:
• Desinfecção e limpeza profunda dos tetos no 
preparo para a ordenha;

• Suavidade de hidratação para os tetos;

• Econômico, pois tem baixo consumo vaca/ordenha;

• Manejo rápido e eficiente;

• Consiste na limpeza e desinfecção das mãos do 
ordenhador durante a ordenha;

• Estimula a descida do leite.

solução de
DERMISAN

1 ml de produto
+

100 ml de água 
para cada toalha



HYPRA’ZUR
Uma preocupação no uso de toalhas de tecido no manejo de pré-ordenha é a higiene completa dessas toalhas. HYPRA’ZUR 
é a escolha certa para aqueles que desejam um produto capaz de higienizar completamente as toalhas.

Com uma ação profunda nas fibras do tecido, HYPRA’ZUR age higienizando e branqueando as toalhas, deixando-as prontas 
para a próxima ordenha.

Características e benefícios:
• Higienização profunda das toalhas;

• Ação branqueadora, evitando o aspecto encardido;

• Baixo consumo;

• Manejo rápido e eficiente;

• Pode ser usado em tecidos naturais e sintéticos;

• Ação potencializada em água quente;

• Eficiente mesmo em água dura.

Dosagem: 1,5g para cada toalha.

Modos de uso:

Lavadora de roupas:
1 Realize a pré-lavagem das toalhas, para retirada da sujidade;

2 Programe uma nova lavagem na lavadora* com HYPRA’ZUR;

3 Preferencialmente, utilize água quente para potencializar a ação do HYPRA’ZUR;

4 Não é necessário secar, apenas finalize o ciclo com a centrifugação.

* A higienização das toalhas é um ponto-chave no manejo. Dê preferência por modelos de máquina com 
alta eficiência de higienização e modos de lavagem com maior eficácia.

Lavagem manual por imersão:
1 Realize a pré-lavagem das toalhas, para retirada da sujidade;

2 Em um balde ou outro recipente, adicione  HYPRA’ZUR junto com as toalhas;

3 Adicione água quente até cobrir todas as toalhas;

4 Na próxima ordenha, descarte  a solução usada e coloque as toalha em um balde limpo.



PREFOAM +
Com exclusivo complexo de moléculas LSA® (junção do ácido salicílico e do ácido lático), que promovem alto nível de 
higiene, PREFOAM+ é indicado para um manejo de pré-ordenha econômico e eficaz.

Com alto rendimento utilizando o copo pré-dipping KERSIA, espera-se o consumo de apenas 1,5 ml por vaca em cada 
ordenha.

Características e benefícios:
• Maior poder de higiene com sua espuma densa;

• Deixa a pele limpa e macia, pronta para a ordenha;

• Melhora a qualidade do leite;

• Baixo consumo por aplicação, gerando economia;

• Método rápido, prático e eficiente.

Apertar o copo 
para disponibilizar 

a espuma.

Aplicar 
PREFOAM+ nos 
tetos e deixar 
agir por 30 
segundos.

Limpar e secar 
com papel 

toalha ou toalha 
de tecido.

Colocar as 
teteiras para 

início da 
ordenha.

Colocar 
PREFOAM+ no 
copo aplicador 

gerador de 
espuma, até a 

metade do copo.

Modo de uso:



PÓS-DIPPING

A mastite é uma doença infecciosa caracterizada pela inflamação da glândula mamária. Conhecida por ser a doença que 
mais afeta produtivamente e economicamente os rebanhos leiteiros no mundo todo, a mastite provoca grandes prejuízos 
por muitos fatores, entre eles a diminuição da produção de leite, redução da qualidade do leite, descarte de leite devido ao 
tratamento e desvalorização e descartes prematuros de vacas com os casos crônicos. (Manzi et al., 2012).

As infecções ocorrem pela invasão de germes através do canal do teto. Isso normalmente ocorre ao final da ordenha ou 
quando, acidentalmente, acontece a queda de um conjunto durante a ordenha. Passagem obrigatória de toda produção de 
leite, o teto apresenta duas áreas de risco:

 • Esfíncter

 • Pele

Um esfíncter em bom estado é uma verdadeira barreira natural contra agentes infecciosos. Após a ordenha, a musculatura 
do esfíncter promoverá o fechamento progressivo do canal do teto, o qual estará totalmente fechado em aproximadamente 
1 hora. Por causa do tempo de fechamento é necessário a utilização de pós-dipping.

A pele debilitada se torna um reservatório de germes patogênicos, sendo que certas bactérias têm a particularidade de 
incrustar-se na pele, como é o caso do Staphylococos aureus. Certos agentes patogênicos, como o poxvírus, podem causar 
grande ressecamento da pele, dificultando a limpeza dos tetos e tornando a ordenha quase impossível.

A utilização de produtos pós-dipping de alta eficiência contra micro-organismos pode reduzir de 50 a 95% os índices de 
novas infecções (Nickerson et al., 2001). Sendo assim, é de fundamental importância promover uma proteção dos tetos 
contra todos os meios de agressão externa logo após a ordenha, com produtos de comprovado efeito cosmético.

A KERSIA oferece ao produtor de leite uma ampla linha de produtos pós-dipping, possibilitando assim a escolha do produto 
mais adequado à realidade da propriedade.



Modo de uso:

IODYPRO
IODYPRO é o pós-dipping à base de iodo com exclusiva fórmula KERSIA, que explora o poder desinfectante do iodo.

Para evitar os efeitos nocivos do iodo, como ressecamento e rachaduras na pele do teto, IODYPRO conta com agentes de 
ação emoliente, umectante, hidratante e suavizante.

Sua contração de iodo (5.000 ppm) tem efeitos germicida comprovados contra:

Staphylococcys aureus

Staphylococcys faecalis

Staphylococcys uberis

Staphylococcys dysgalactiae

Candida albicans

Características e benefícios:
• Ação desinfetante dos tetos, protegendo o teto até o 
fechamento do esfíncter;

• Auxilia na prevenção da mastite;

• Não agride a pele do teto, evitando ressecamento ou 
rachaduras;

• Ótimo custo benefício;

• Versatilidade de uso.

Colocar IODYPRO 
no copo aplicador.

Aplicar IODYPRO 
nos tetos em 

seguida.

Retirar as 
teteiras.



FILMADINE
Pioneiro na proteção completa.

Referência em pós-dipping no Brasil, FILMADINE é o pioneiro na combinação entre desinfecção e forte ação cosmética. 
Composto de ácido lático e lactato de dietanolamina, FILMADINE tem ação germicida comprovada. Além disso, seu 
resistente efeito barreira faz de FIMADINE a escolha ideal para propriedades com alto desafio de sujidade, com barro em 
época de chuvas, ou para rebanhos que precisam de um cuidado cosmético especial para os tetos.

As bactérias são os principais causadores de mastite em 
rebanhos leiteiros, sendo o principal agente o Staphylococcus 
aureus (Lombard et al., 2008; Cruppe et al., 2008).

FILMADINE protege o úbere de infecções causadas 
por:
Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Enrerococcus hirae

Proteus vulgaris

Modo de uso:

Características e benefícios:
• Ação germicida que auxilia na prevenção de mastite;

• Ação cosmética de referência;

• Efeito barreira resistente aos desafios, como 
condições de chuva e barro;

• Excelente aderência ao teto, que impede 
gotejamento;

• Baixo consumo;

• Efeito marcador evidente, que ajuda o controle de 
aplicação.

Colocar 
FILMADINE no 
copo aplicador

Aplicar 
FILMADINE nos 

tetos em seguida.

Retirar as 
teteiras.

* Vale ressaltar que, para o melhor rendimento, o produto deve ser utilizado no copo específico 
KERSIA.



GOLDEN MIX
Higiene de alta eficiência

GOLDEN MIX é a máxima tecnologia em pós-dipping. Sua fórmula à base de Dióxido de Cloro, moléculas referência em 
higienização, aliada à formação de uma película estreita e de baixa aderência de sujidade e matéria orgânica fazem de 
GOLDEN MIX o produto de eleição para animais confinados em free stall, compost barn e cross ventilation.

A oportunidade de facilmente preparar a fórmula ativa apenas momentos antes do uso traz a vantagem de sempre ter o 
produto de alta atividade química. Além disso, GOLDEN MIX ainda conta com o poder cosmético do ácido lático, mantendo 
a pele macia e íntegra.

Características e benefícios:
• Máxima higiene pós-ordenha;

• Efeito barreira para evitar contaminações 
aos tetos;

• Ideal para animais confinados, por formar 
uma película de baixa aderência ao teto, 
evitando gotejamento;

• Ação cosmética para evitar rachaduras;

• Efeito marcador que auxilia o controle de 
aplicação;

• Estabilidade por 16 horas.

Modo de uso:

Aperte e 
aplique nos 

tetos da vaca

50%
Golden Mix Base

50%
Golden Mix Active

Espere alguns 
instantes até 

a reação 
apresentar a 
cor dourada

AGITE BEM



HM VIR FILM+
Produto de eleição para a maioria das explorações leiteiras pela combinação entre higiene, cosmética e efeito marcador.

Evolução do FILMADINE, HM VIR FILM+ é um produto completo. Composto com a exclusiva molécula LSA® (junção do 
ácido salicílico e do ácido lático), aloe vera e glicerina, HM VIR FILM+ promove higienização completa do teto e ótima ação 
cosmética, promovendo maior cuidado com os tetos até a próxima ordenha. Além disso, é pioneiro na inclusão do óleo de 
menta em sua composição. A sensação de refrescância promove vasoconstrição e estimula a musculatura do esfíncter a se 
fechar mais rápido.

Características e benefícios:
• Exclusivo complexo LSA®, que promove alto grau de 
higiene do teto;

• Grande efeito hidratante, preservando a integridade da pele 
do teto;

• Excelente aderência ao teto, que impede gotejamento;

• Forte efeito barreira, evitando contaminações até a próxima 
ordenha;

• Baixo consumo;

• Efeito marcador evidente, que ajuda o controle de aplicação.

* Vale ressaltar que, para o melhor rendimento, o produto deve ser utilizado no copo específico 
KERSIA.

Colocar
HM VIR FILM +

no copo aplicador.

Retirar as 
teteiras.

Aplicar
HM VIR FILM +
nos tetos em 

seguida.

Modo de uso:



EQUIPAMENTOS DE ORDENHA
E INSTALAÇÕES

HIGIENE DO MATERIAL DE ORDENHA
Para obter índices representativos de qualidade de leite, é fundamental que todo material em contato com o leite seja 
higienizado de forma eficaz, isento não somente de resíduos oriundos do leite, como minerais, gordura e proteína, mas 
também de germes vindos do ambiente, do contato com os animais ordenhados e do próprio ordenhador.

MÉTODO DE ALTERNÂNCIA DIÁRIA
Como desenvolvedores de produtos e com expertise em higiene de mais de 30 
anos, a HYPRED elaborou o método de limpeza alternância diária, que visa não 
só garantir a qualidade do leite, como também otimizar os custos de limpeza e 
eficiência da mão de obra. Para isso, disponibilizamos produtos desenvolvidos 
especialmente para esse método.

Com o método ALTERNÂNCIA DIÁRIA, e respeitando-se o método TACT 
(imagem ao lado), aliado ao uso de água de boa qualidade, garantimos a 
remoção completa dos resíduos minerais e orgânicos diariamente, com menor 
agressão às borrachas e mangueiras.

HIGIENE DO AMBIENTE DE PERMANÊNCIADAS VACAS
Além dos equipamento de ordenha, a limpeza das instalações são fundamentais para reduzir a contaminação de bactérias 
do ambiente no qual o leite é retirado. Imediatamente após a ordenha, deve-se realizar a limpeza das instalações também, 
e não só dos equipamentos (Rosa et al., 2009; Souza et al. 2011).

O local aonde as vacas permanecem entre e durante as ordenhas tem relação direta com a CBT e a CCS do leite. Vacas que 
permanecem em locais sujos tendem a apresentar úbere mais sujo também. A sujeira encontrada nos tetos e úbere é 
considerada a principal fonte de bactérias do ambiente para a glândula mamária, podendo causar mastite; e para o leite, 
podendo causar aumento da CBT (Mendonça, 2009; Sant’Anna e Paranhos da Costa, 2011).

1 
• T

EM
PERATURA 2 • AÇÃO MECÂNICA

  3 • CONCENTRAÇ
ÃO

4 • TEM
PO DE CONTATO



HYPRACID BR
Eficiência em água quente

HYPRACID BR é um detergente desincrustante ácido, especialmente formulado para circuitos fechados (CIP), que elimina a 
sedimentação de minerais presentes no leite. Sua formulação exclusiva permite que seja utilizado com água quente (70oC), 
assim como os detergentes alcalinos, o que aumenta sua eficiência de limpeza.

Modo de uso:
1. Enxaguar o sistema com água, preferencialmente em 
temperatura morna;

2. Circular a solução de  HYPRACID BR por até 10 minutos ou 
até alcançar a temperatura de 40 oC;

3. Enxaguar com água potável e drenar o sistema.

Dosagem:

*Em caso de água dura consulte 
representante KERSIA.

Diluir 50 ml
a cada 10 litros
de água a 70 oC 

HYPRACID BR é utilizado preferencialmente após a ordenha a manhã*, no método de 
alternância diária.

*No caso de três ordenhas diárias, utilizar na limpeza após a 2ª ordenha.



HYPROCLOR BR
HYPROCLOR BR é um detergente desincrustante alcalino clorado, especialmente formulado para circuitos fechados (CIP), 
que elimina os depósitos de matéria orgânica do leite, tendo alto poder desengordurante. Além disso, conta com poder 
desinfetante, potencializando seu suporte à qualidade do leite.

HYPROCLOR BR é utilizado preferencialmente após a ordenha da tarde*, no método de 
alternância diária.

*No caso de três ordenhas diárias, utilizar na limpeza após a 1ª e 3ª ordenha.

Modo de uso:
1. Enxaguar o sistema com água, preferencialmente em 
temperatura morna;

2. Circular a solução de HYPROCLOR BR por até 10 minutos 
ou até alcançar a temperatura de 40 oC;

3. Enxaguar com água potável e drenar o sistema.

Dosagem:

*Em caso de água dura consulte 
representante KERSIA.

Diluir 50 ml
a cada 10 litros
de água a 70 oC 



Para uma limpeza eficiente, o volume de solução 
necessária é de apenas 1% da capacidade do 
tanque. 

*Para tanques fechados, com limpeza CIP, deve-se 
utilizar HYPRACID BR e HYPROCLOR BR.

*Consulte um representante KERSIA.

DICA:

DEPTAL U
Detergente alcalino espumante para uso manual. Sua formulação garante grande capacidade desengordurante mesmo em 
pequenas doses. A ação mecânica da limpeza manual completa DEPTAL U foi especialmente desenvolvido para limpeza de 
tanques resfriadores de leite*, utensílios de ordenha e superfícies em geral.

Características e benefícios:
• Não agride as mãos;

• Grande poder de limpeza;

• Muito econômico;

• Indicado para limpeza de diversas superfícies.

Modo de uso:
1. Preparar uma solução com 50 ml de produto para 10 litros;

2. Esfregar toda a superfície do tanque utilizando uma escova 
apropriada;

3. Enxaguar com água potável até que toda espuma seja 
retirada.

Dosagem:

Diluir 50 ml
a cada
10 litros de água



DEPTIL PA 5
Desinfecção

Sanitizante de largo espectro a base de ácido peracético, DEPTIL PA 5 possui formulação diferenciada, pois passa por 
rigorosos processos de fabricação que garantem rápido poder de ação e alta estabilidade da molécula por toda sua vida útil.

DEPTIL PA 5 possui 3 utilidades: sanitização do sistema antes da ordenha, desinfecção das teteiras durante a ordenha e 
sanitização do tanque de leite. Tudo isso, sem deixar resíduos.

Características e benefícios:
• Desinfecção rápida;

• Redução do risco de contaminação cruzada entre as vacas ordenhadas;

• Solução com melhor estabilização para maior eficiência;

• Bactericida, virucida e fungicida.

Modos de uso:

Sanitização do sistema de ordenha

Desinfecção de teteiras

Sanitização do tanque de leite

Diluir 25ml para cada 10 litros de água 
em temperatura ambiente.
Circular por 5 minutos antes da ordenha 
e descartar a solução. 
Não enxaguar após o uso.

solução a

0,25%

Diluir 25 ml para cada 10 litros de água 
em temperatura ambiente.
Aplicar em toda a superfície interna
do tanque e deixar escorrer o excesso.
Não enxaguar após o uso.

solução a

0,25%

Diluir 10 ml no borrifador de 500ml de 
água em temperatura ambiente.
Borrifar nas teteiras entre a ordenha de 
cada vaca.

solução a

2%



DAIRY NET
Limpeza fácil e prática.

Eficiência e grande facilidade na limpeza externa de equipamentos, contenções e ambiente em geral é o que DAIRY NET 
oferece. É um detergente alcalino com incrível poder desincrustante, pois sua formulação conta com componentes de alta 
qualidade que atuam em sinergia para garantir a eficácia do produto.

DAIRY NET pode ser utilizado para limpeza de pisos, azulejos, paredes e estruturas metálicas (equipamentos de ordenha e 
contenções) de modo fácil e rápido, pois sua espuma penetra na sujeira e facilita sua retirada. Poucos minutos de ação e um 
jato de água é tudo que precisa para limpar as superfícies.

Características e benefícios:
• Alto poder desincrustante;

• Retira toda a sujeira sem esforço;

• Economia de água;

• Economia de tempo;

• Muito econômico.

Modo de uso:
1. Preparar uma solução com diluição de 1,5% a 4%, 
dependendo da quantidade de sujeira incrustada;

2. Após enxaguar a superfície, aplicar DAIRY NET com um 
canhão de espuma ou pulverizador  gerador de espuma;

3. Deixar agir por 15 a 30 minutos, enxaguando com água fria 
logo após.



PRODUÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

PROBLEMAS DE CASCO = PREJUÍZO NA CERTA
As manqueiras e problemas de casco são a terceira maior fonte de prejuízos na atividade leiteira, depois das mastites e 
problemas reprodutivos. Estudos apontam que a incidência de manqueiras chega a ser de até 55% do plantel nos rebanhos 
leiteiros (Bond, 2010).

Todo esse prejuízo acontece devido à dor, vacas claudicantes evitam andar mesmo para comer e beber água, o que reduz a 
produção de leite e reflete em baixo desempenho reprodutivo. Além disso, elas passam muito tempo deitadas, o que 
permite que até 60% dessas vacas desenvolvam novos casos de mastite. Em casos graves, é possível haver redução média 
na produção de até 9,3 kg de leite vaca/dia (Souza et al., 2006).

SAÚDE DOS BEZERROS
A diarreia é considerada uma das doenças mais importantes de bezerros, sendo a principal causa de morbidade e 
mortalidade em animais jovens. Para tratamento de diarreia e suporte na recuperação de doenças em geral, é essencial 
promover o reestabelecimento das funções do organismo, reidratando, repondo eletrólitos, oferecendo energia 
prontamente disponível e controlando a acidose metabólica. Apesar do risco de morte, o maior prejuízo das fazenda é com 
a perda de potencial produtivo das bezerras que são acometidas por diarreia e não recebem o tratamento adequado.

Estudos apontam que bezerras com diarreia podem ter uma redução de até 17% da produção de leite quando adultas. Se 
for perdido apenas 1 litro/média/dia serão deixados de produzir mais de 900 litros em 3 lactações. Faça as contas do 
prejuízo! Além disso,  essas bezerras têm risco 3x maior de ter o primeiro parto após 30 meses de idade, e chance 2,5x maior 
de serem descartadas precocemente por baixo desempenho. (Lopes, 2013; Morris et al., 2011; Baillargeon, 2010).

Alta produtividade se garante desde bezerra. Por isso, investir na saúde das bezerras é promover a lucratividade das futuras 
vacas.



PODOCUR SV

COMPOSIÇÃO DO
PODOCUR SV

Glutaraldeído

Endurecimento
do casco

Eficácia prolongada

Poder desinfetante

Ação penetrante
cicatrizante

Sulfato de
Cobre

Sulfato de
Alumínio

Sulfato de
Zinco

Cloreto de
Benzalcônio

PODOCUR
SV

PROBLEMAS DE CASCO

PODOCUR SV
Ação completa

Solução indicada para prevenção e tratamento de problemas de casco, PODOCUR SV desinfeta, cicatriza e endurece os 
cascos, pois é especialmente formulado com 5 compostos químicos que se complementam para cuidar da saúde dos cascos 
de maneira integral.

Características e benefícios:
• Sua potente ação antimicrobiana permite que o produtor, quando possível, ECONOMIZE na administração de antibióticos;

• A fórmula completa do PODOCUR SV, reduz visivelmente os problemas de casco o que leva a diminuição dos prejuízos 
econômicos ocasionados por patologias secundárias.

• Forte endurecimento dos cascos;

• Rápida cicatrização das lesões;

• Livre de formol, substância reconhecidamente cancerígena;

• Diminui o consumo de antibióticos, por reduzir os problemas de casco;

• Redução de prejuízos com problemas de casco, como queda da produção de leite, aumento de casos de mastite e 
problemas reprodutivos;

• Ótimo custo x benefício.

Menor tempo 
comendo 
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Diminui a 
produção 
leiteira

Dificuldade 
de 

locomoção

Dificuldade 
de 

locomoção

Menor tempo 
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Diminui o 
escore 

corporal
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de 

locomoção

Menor tempo 
comendo  e muito 

tempo deitada

Imunidade 
debilitada e úbere 

mais exposto à 
sujidade

Problemas 
reprodutivos

Aparecimento 
de novos casos 

de mastite



PODOCUR SV

PROTOCOLO BASE DE USO*
(Podendo sofrer alterações de acordo com a gravidade das doenças e desafios da propriedade)

1. Utilizar uma solução com concentração a 10% por até 3 semanas, aplicando de 2 a 3 vezes por semana;

2. Utilizar uma solução com concentração a 8% por até 3 semanas, aplicando de 2 a 3 vezes por semana;

3. Utilizar uma solução com concentração a 5% continuamente (preventivo), aplicando de 2 a 3 vezes por semana.

*Protocolo de referência, sendo necessária a avaliação da realidade e desafios da fazenda e possíveis adaptações.

PEDILÚVIO TRADICIONAL OU NO TAPETE?

PODOCUR SV pode ser utilizado dos dois modos, mantendo sua 
eficiência. Mas visando economia, a KERSIA oferece tapetes 
especialmente produzidos para tratamento de pedilúvio. Com ele você 
precisa de apenas 30 litros de solução por uso, ao invés de até 200 litros 
em pedilúvios tradicionais. Para mais informações, consulte um 
representante KERSIA.

EFICAZ CONTRA BACTÉRIAS COMO:
Fusobacterium necrophorum

Bacteroides nodosus

Bacteroides melaninogenicus

Corinebacterium pyogenes



HYDRAFEED
Hidratação, reposição de eletrólitos, controle de acidose metabólica e suprimento extra de energia. HYDRAFEED é tudo isso 
na dose certa para os bezerros. Seja em quadro de diarreia ou em fase de recuperação de doenças, HYDRAFEED é o suporte 
ideal que esses animais precisam para revigorar, reidratar e restabelecer as funções normais do organismo. Contando com 
seu aroma de baunilha, altamente palatável, ele atrai até mesmo os bezerros sem apetite. E ainda é fácil de misturar, pois é 
efervescente. HYDRAFEED é a solução rápida e eficiente para recuperação dos bezerros.

Características e benefícios:
• Rápida recuperação do organismo;

• Promove hidratação e reequilíbrio eletrolítico;

• Aporte imediato de energia;

• Diluição rápida e fácil;

• Alta palatabilidade;

• Prevenção de sequelas na bezerra que prejudiquem sua 
produtividade na fase adulta;

• Ótimo custo x benefício.

Modo de uso:
1. Diluir 1 sachê em 2 litros de água potável*

2. Oferecer 2 a 3 vezes ao dia, por 2 ou 3 dias;

3. Manter intervalo de 2h entre fornecimento do leite e HYDRAFEED

*De preferência, água morna a 37 ºC;

*Apesar de ser possível fornecer junto com o leite, recomendamos oferecer em água para estimular maior hidratação.

(Ingestão)
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20%

40%
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Com ajuda Recusaram

60%

80%

1000%

• 86% dos bezerros beberam sozinhos.
• 10% tiveram que ser ajudados para começar.
• 4% desidratados recusaram todos os tipos de bebidas.

Aroma de baunilha 
atrai os bezerros

COMPOSIÇÃO

Lactose é o açúcar natural do leite. Energia prontamente 
disponível para o bezerro.

Glicina auxilia na regulação de glicose no sangue, combate 
à fadiga, síntese proteica e diversas outras  funções.

O sódio é um co-agente transportador de Eletrólitos.

Potássio é essencial para a renovação das células 
intestinais.

Aroma de baunilha atrai os bezerros.

Ácido cítrico + Bicarbonato de Sódio
• Efervescente em pó pronto para uso, é facilmente 
dissolvido em água
• Ação rápida à acidose



MATERIAIS DE APOIO KERSIA

Copo Aplicador 
Golden Mix

Copo Aplicador 
Pós-dipping

Copo Aplicador 
Prefoam Agriplas

Copo Aplicador 
Prefoam

Copo Medidor 
Graduado

Borrifador/Pulverizador

 Pré-dipping, Pós-Dipping
Deptil PA5 e Podocur SV

Bomba dosadora 
pequena

(Embalagens de 10 e 20 litros)

Bomba dosadora 
grande

(Embalagens de 60 e 220 Litros)

Tapete Podocur SVToalhas 
Dermisan

Tampas torneiras
pré e pós (esquerda)
detergentes (direita)

Toalhas de Microfibra 
Evolution
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Liderança mundial em
BIOSSEGURANÇA ALIMENTAR

Segurança de 
alimentos

Em um mundo em constante mudança, a 
Kersia® dedica-se a inventar soluções que 
respondam melhor aos desafios de segurança 
alimentar de hoje e de amanhã.

(51) 3866-2900
Rua Eugênio Mello de Oliveira Kirchheim, 251 - Bairro Bom Pastor - Lajeado/RS
CEP: 95.905-684

www.grupokersia.com.br /grupokersia @grupokersia


