
 
Használati utasítás a BOVI szarvtalanító paszta alkalmazásához: a szarvtalanítandó 4-6 
napos borjaknál már kitapintható a szarvkezdemény, kis dudor alakjában. A borjú rögzítése 
után mindkét szarvkezdeményt, azok kerületét ollóval szőrtelenítjük; a szőrtelen 
szarvkezdemény még jobban kitapintható. A pasztát a vattás pálcika segítségével a szőrte-
lenített bőrfelületre kenjük és alaposan bedörzsöljük a bőrfelületbe (30-40 másodpercig). A 
szarvkezdemény feletti és körüli bőrfelület alapos bedörzsölésével a szarvtalanítás 
megtörtént, az állat további kezelést nem igényel. A paszta a felületre jól tapad, így hatását 
huzamos ideig kifejti. 10-12 nap után az elhalt bőrfelület és a pörk a megkeményedett 
pasztával együtt leválik, majd leesik. A visszamaradt bőrfelület sarjszövettel betöltődött, 
szőrtelen, nem vérzékeny, nem fertőződhet. Amennyiben az alkalmazás a leírtaknak 
megfelelően történik, a szarvtalanítás eredményes lesz. Figyelmeztetés: a kezelt állatokat a 
paszta felvitele után tartsa elkülönítve 6 órán keresztül. Esőben ne alkalmazza a pasztát 
nyitott térségben (az esővízzel az állatok szemébe folyhat).   
Munkaegészségügyi előírások: R22 Lenyelve ártalmas. R38 Bőrizgató hatású. S1/2 El-
zárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. S24/25 Kerülni kell a bőrrel 
való érintkezést és a szembejutást. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és 
szem-/arcvédőt kell viselni. S 50 Savval nem keverhető. Elsősegélynyújtás: belégzés: vi-
gyük a sérültet friss levegőre; bőrrel való kontaktus: távolítsuk el a szennyeződött ruhát, a 
bőrt mossuk le szappannal, vízzel, majd meleg vízzel végezzünk öblítést; szemmel való 
kontaktus: azonnal öblítsük ki bő vízzel legalább 15 percig; lenyelés: öblítsük vízzel ki 
a szájat, a sérülttel itassunk langyos vizet max. 0,3 litert, hánytatni tilos. További kezelésért 
minden esetben forduljon orvoshoz (mutassa meg a címkét). Szükség esetén hívja: OKK 
OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Tel: 06 80 20 11 99.  
Veszélyes anyagtartalom: káliumhidroxid (EC: 215-181-3).  
Tárolás: hűvös, jól szellőző helyen, 25°C hőmérsékleten. Óvni a fagytól, közvetlen 
napsugárzástól és hőforrásoktól.  
Hulladékkezelés: Veszélyes hulladék anyag. Kezeljék óvatosan a helyi, nemzeti rendeletek-
nek megfelelően.   
 
Törzskönyvi szám: 324/89 F.M. Eng. Szám: 71.797/89,  
Felhasználható: 06/2012,  
Tartalom: 20 db x 10 ml,  
Forgalmazza: Taurina Agrár Kft., H-5200 Törökszentmiklós 
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