Bovi- atragošanas pasta
Bovi –atragošanas pastu lieto, lai atragotu teļus, jērus un kazlēnus.
Aplikācija: Lieto 4-6 dienu veciem teļiem, kad raga aizmetnis ir sataustāms. Teļš ir jāfiksē un jānoskuj
apmatojums ap raga aizmetni. Uzklājiet plānu kārtiņu Bovi- atragošanas pastas uz raga aizmetņa un
ieberzējiet to raga aizmetnī (30-40 sekundes). Nav nepieciešams veikt citu procedūru un atragošanas
process ir pabeigts. Ar vienu šādu šļirci var atragot 4-6 teļus. Bovi -atragošanas pasta ir ar ilgstošu
efektu un ar teicamu uzsūkšanos ādā. Vecā, atmirusī āda nolobās kopā ar pastas pārpalikumu pēc
10 dienām. Jaunā āda ir pietiekami rupja, tā neasiņo un netiek inficēta pēc nolobīšanas. Īpaši
brīdinājumi: Atragoto dzīvnieku atšķiriet no citiem dzīvniekiem un nelaist ārā pirmās 6 stundas, ja līst
lietus. Ja dzīvnieki atrodas ārā un līst lietus, tad nelietojiet šo pastu , jo šī pasta var ietecēt dzīvnieka
acīs.
Uzglabāšana: Uzglabāt sausā, vēsā , labi ventilētā vietā un sargāt no bērniem. Uzglabāt tūbiņu
aizvērtu, kad to nelieto. Ierobežojiet gaisa un gaismas piekļuvi. Sargāt no sasalšanas. Neuzglabāt
temperatūrā augstākā par 25 grādiem. Neglābāt pie dzīvnieku dzirdnēm, barības un pie kopšanas un
barošanas inventāra. Derīguma termiņš: Skat. Uz iepakojuma. Derīgs 12 mēnešus no izgatavošanas
datuma.
Piesardzība lietojot: Ja ir iespējams, ka pasta var skart roku ādu vai drēbes, tad jāizmanto
aizsargtērps un gumijas cimdi. Veicot manipulāciju neēst, nedzert un nesmēķēt.
Pirmā palīdzība: Šis produkts ir stiprs sārms. Ādas kontakts: Novelciet kontaminēto apģērbu un
apavus. Skarto ādas laukumu noskalojiet ar lielu ūdens daudzumu. Izmantojiet Borskābes ūdens
šķīdumu 1-5% koncentrācijā, lai neitralizētu produktu. Acu kontakts: Nekavējoties skalojiet acis ar
lielu ūdens un Borskābes ūdens šķīdumu 1-5% koncentrācijā, vismaz 15 minūtes. Nekavējoties
griežaties pie oftalmologa.
Nokļūšanas mutes dobumā: Izskalojiet muti ar ūdeni. Dzeriet citronu sulu līdz 0.3 litriem.
NEIZRAISIET VEMŠANU JO IZRAISA KODINOŠU EFEKTU. Nekavējoties vērsieties pie ārsta.
Instrumentu apkope: Izmantojiet Borskābes ūdens šķīdumu 1-5% koncentrācijā, lai neitralizētu no šī
produkta izmantotās koka lāpstiņas. Izlietotās tūbiņas iznīciniet saskaņā ar ES noteikumiem par
bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
Sastāvs: Kālija hidroksīds, > 30% (EC: 215-181-3).
Normatīva rakstura informācija: R22 Kaitīgs norijot. R35 Rada smagus apdegumus. R43
Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. S1/2 Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. S24
Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un
meklēt medicīnisku palīdzību. S36/37/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu
vai sejas aizsargu. S45 Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties
meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).
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