
 
Návod na použití: BOVI odrohovací pasta se používá na odrohování 4-6 denních telat, 
u kterých jsou už hmatatelné zárodky rohů. Po fixaci zvířete se nůžkami ostříhají chloupky na 
zárodcích a v jejich těsném okolí. Pasta se aplikuje na obnažené zárodky a jejich okolí 
pomocí tyčinky a důkladně se vetře do kůže (30-40 sekund). Po nanesení pasty je proces 
odrohování ukončen a není potřebné další ošetření zvířete. Pasta má vynikající přilnavost 
a účinkuje dlouhodobě. Po uplynutí 10-12 dnů se odumřelá kůže spolu se zbytky pasty 
odloupne. Po odloupnutí je nová kůže dostatečně zesílená, nekrvácí a nemůže se infikovat. 
Pokud se pasta aplikovala podle návodu, výsledkem je dokonalé odstranění rohů. Obsah 
jedné stříkačky vystačí na odrohování 4-6 telat. 
Upozornění: Ošetřená zvířata držte odděleně po dobu 6 hodin po aplikaci pasty. Pastu 
neaplikujte v otevřených prostorech, když prší (mohla by se smýt do očí zvířat).   
 
Pokyny pro bezpečné používaní: R22 Zdraví škodlivý při požití. R35 Způsobuje těžké 
poleptání. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. S1/2 Uchovávejte uzamčené a 
mimo dosah dětí. S24 Zamezte styku s kůží. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně 
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný 
oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. S45 V případě úrazu nebo necítíte-
li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.  
První pomoc: V případě nadýchání přenést postiženého na čerstvý vzduch; při styku 
přípravku s pokožkou tuto umýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout; při styku s okem 
otevřít oční víčka a postižené oko důkladně vypláchnout vodou po dobu 15 minut; při požití 
ústa důkladně vypláchnout vodou, dát vypít max. 0,3 litru vlažné vody a nevyvolávat 
zvracení. Ve všech případech další postup ihned, nebo podle závažnosti expozice 
konzultovat s lékařem. V případě potřeby může lékař konzultovat Toxikologické informační 
středisko, Praha, tel. č.: 224919293.  
Nebezpečné chemické látky ve výrobku: hydroxid draselný (EC:215-181-3). UN 3262 
Žíravá pevná látka, zásaditá, anorganická, n.o.s. (hydroxid draselný), 8, II. 
Skladovat na suchém a dobře větraném místě při teplotě do 25 °C. Chránit před přímým 
slunečním zářením, světlem, teplem, zdroji zapálení a mrazem.  
Likvidujte v souladu se zákonem o odpadech jako nebezpečný odpad 
 
Registračné číslo: 096/R/07-S 
Česká rep.: CZ VTP002/08-C 
Balenie: 20 x 10 ml 
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