
  
Sposób użycia: BOVI pasta stosuje się do dekornizacji zwierząt, gdy cielęta, owce lub koźlęta mają 
4-6 dni, u których są odczuwalne zawiązki rogów. W celu usunięcia rogów należy po unieruchomieniu 
zwierzęcia, nożyczkami wystrzyc sierść na zawiązkach i wokół nich. Tak przygotowane zawiązki są 
jeszcze bardziej odczuwalne. Skórę na zawiązkach rogów oraz bezpośrednio wokół nich należy 
posmarować pastą, za pomocą patyka. Należy smarować (30-40 sekund). Po naniesieniu pasty jest 
proces dekornizacji zakończony. Pasta o wysokiej przyczepności, ma długozrwałe działanie. Skóra 
wraz z zawiązkami rogów po upływie 10-12 dni zmartwieje i z resztkami pasty odpadnie. Po 
odpadnięciu jest nowa skóra wystarczająco gruba, nie krwawi i nie może się zakazić. Jeżeli pasta 
została zastosowana w sposób wskazany, wynikiem jest doskonałe usunięcie rogów.   
Ostrzeżenie: Zwierzęta po aplikacji pasty należy trzymać osobno 6 godzin. Pasty nie wolno stosować 
na otwartych przestrzeniach kiedy pada (deszcz może pastę zmyć w oczy zwierząt).  
 
Instrukcja bezpiecznego stosowania: R22 Działa szkodliwie po połknięciu. R35 Powoduje poważne 
oparzenia. R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. S1/2 Przechowywać pod 
zamknięciem i chronić przed dziećmi. S24 Unikać zanieczyszczenia skóry. S26 Zanieczyszczone oczy 
przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S36/37/39  Nosić odpowiednią 
odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S45 W przypadku 
awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — jeżeli to możliwe, pokaż 
etykietę. 
 
Pierwsza pomoc przed przyjazdem lekarza: W razie inhalacji poszkodowanego należy natychmiast 
wynieść na świeże powietrze; po kontakcie preparatu ze skórą, należy skórę umyć wodą i mydłem a 
następnie dokładnie spłukać wodą; w przypadku kontaktu z oczami, otworzyć powieki a następnie oko 
dokładnie wypłukać wodą przez 15 minut; przy wypiciu, usta dokładnie wypłukać wodą, dać wypić 
maks. 0,3 litra letniej wody i nie wywoływać wymioty. We wszystkich przypadkach należy sposób 
postępowania natychmiast, lub według ważności ekspozycji, skonsultować z lekarzem.  
W razie potrzeby może lekarz kontaktować Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej, nr tel.: 
+421-2-5477 4166.  
 
Niebezpieczne substancje chemiczne w produkcie: wodorotlenek potasu (EC: 215-181-3).  
Przechowywać w suchym i dobrze przewietrzanym miejscu o temperaturze do 25°C. Chronić przed 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, światłem, ciepłem, źródłami zapłonu i mrozem.  
Likwidować należy zgodnie z ustawą o odpadach jako odpad niebezpieczny.  
 
Numer registracji: 096/R/07-S 
Opakowanie: 20 x 10 ml 
Należy spożyć do: 12/2012 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

AGRORM - Rukovánsky Monika, 925 72 Selice, Družstevná 1064 
Tel.: 0911-787 772, 0911-750 923  

www.agrorm.sk, agrorm@agrorm.sk   


