
Modul de utilizare: Pasta pentru ecornare BOVI se foloseşte pentru ecornarea viţeilor, mieilor şi 
iezilor la vârsta de 4 – 6 zile de la naştere, când primele protuberanţe de coarne sunt deja palpabile. 
După imobilizarea animalului tăiem cu foarfeca părul deasupra mugurilor de coarne şi în imediata 
vecinătate a lor. Mugurul cornual dezgolit este astfel şi mai bine palpabil. Pasta trebuie aplicată pe 
mugurii dezgoliţi şi pe marginile aferente ale pielii cu ajutorul unui băţ acoperit cu vată – se aplică 
minuţios la locul indicat (30–40 de secunde). După aplicarea pastei procesul de ecornare este finalizat 
şi nu mai sunt necesare alte îngrijiri medicale ale animalelor. Pasta pentru ecornare are o adezivitate 
de grad superior şi prezintă efecte îndelungate. După o perioadă de 10 – 12 zile pielea tratată cu 
pastă împreună cu resturile de pastă se dezlipeşte. După dezlipire pielea nou formată la locul tratat 
este destul de groasă, nu sângerează şi nu pot apare infecţii. Un astfel de proces de vindecare după 
operaţia de ecornare nu poate fi atins prin folosirea altor compoziţii chimice. Dacă pasta pentru 
ecornare a fost aplicată conform modului  de utilizare, rezultatul este o înlăturare perfectă a coarnelor. 
Conţinutul unei seringi este îndeajuns pentru ecornarea a 4 – 6 viţei. 
Atenţionare: animalele supuse tratamentului de ecornare trebuie ţinute izolate pe o durată de 6 ore 
după aplicarea pastei. Nu aplicaţi pasta pentru ecornare în spaţii deschise pe timp de ploaie (pericol 
ca substanţa să intre în ochii animalelor). 
Măsuri de siguranţă pentru aplicarea pastei: R22 Nociv în caz de înghiţire. R35 Provoacă arsuri 
grave. R43 Poate provoca o senzibilizare în contct cu pielea. S1/2 Păstrați încuiat şi nu lăşati la 
îndemâna copiilor. S24 A se evita contactul cu pielea. S26 În cazul contactului cu ochii spălaţi imediat  
cu multă apă si consultaţi medicul. S36/37/39 Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi 
şi mască de protecţie pentru ochi/faţă. S45 În caz de accident sau simptome de boală consultaţi 
imediat medicul. (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta).   
Primul ajutor antemedical: În caz de inhalaţie asiguraţi persoanei afectate accesul la aer proaspăt. 
Dacă pielea umană a intrat în contact direct cu pasta de ecornare trataţi bine locul afectat cu apă şi 
săpun şi spălaţi minuţios. În contact direct cu ochiul uman întredeschideţi bine genele ochiulu şi spălaţi 
atent cu apă timp de 15 minute. Dacă substanţa de ecornare a intrat în cavitatea bucală, spălaţi bine 
gura cu apă, beţi max. 0,3 litri de apă şi nu provocaţi starea de vomă.  La oricare din cazurile 
semnalate măsurile ulterioare trebuie consultate cu medicul specialist.  
Substanţe chimice periculoase în componenţa produsului: hidroxid de potasiu. Atenţiune: 
Conţine clei natural. Posibilitatea de reacţii alergice.  
Depozitaţi la un loc uscat şi bine aerisit la o temperatură de 250C. Feriţi de radiaţia solară directă, 
lumină, căldură, sursele de incendiere şi de ger. Un produs astfel depozitat prezintă un termen de 
garanţie de 12 luni. 
Lichidaţi produsul caun deşeu periculos în acord cu legile în vigoare privind deşeuri. 
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