
Louhová tyčinka BELOTY
pro odrohování telat

Obsah účinné látky: 8g hydroxidu draselného

P O Z O R !     Silná žíravina!
Při práci vždy používejte ochranné rukavice!

Tyčinku skladujte z dosahu dětí!

Usum ad veterinarum

Před aplikací přípravku se řádně seznamte s návodem k použití,
který najdete na vnitřní straně obalu.
Lúhová tyčinka BELOTY

na odrohovanie teliat
Obsah účinnej látky: 8g hydroxidu draselného

POZOR!    Silná žieravina!
Pri práci vždy používajte ochranné rukavice! Držte tyčinku mimo dosahu detí!

Usum ad veterinarum

Obsah: 5 ks 

ZDE OTEVŘÍT

Pred aplikáciou prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie, 
ktorý nájdete na vnútornej strane obalu.
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Obsah: 5 ks 
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Dávkování:
Intenzivní potírání navlhčené pučnice 1 až 2 min.
Pracovní postup (viz schéma):
Mezi 10. až 30. dnem stáří lze u telat 
pučnice dobře nahmatat. Nejprve se 
ostříhá srst v obvodu pučnice 
(kruh ø cca 3 cm). Kůže v okolí pučnice 
se chrání protektivním prostředkem 
(vazelínou, mastí s vhodným pH). 
Ostříhaná plocha se mírně navlhčí 1–2 kapkami 
vody. Potom se otevře tyčinka a intenzivně se 
pučnice potírá 1–2 minuty. Dodržení správného 
postupu a pozorné potírání ostříhaného 
místa zaručí poleptání pouze nezbytně 
nutné oblasti. Obzvláště riskantní je přílišné 
navlhčení potíraného místa. Potírání 
ukončete jakmile je pokožka zhrublá 
a zvrásněná. Ošetřená telata je nutné ustájit 
individuálně a věnovat jim zvýšenou péči.

U p o z o r n ě n í !
Louhová tyčinka je silná žíravina!
Odrohování může provádět pouze osoba odborně 
způsobilá. Proto při práci vždy používejte 
ochranné rukavice! Zabraňte styku 
louhové tyčinky s pokožkou a sliznicemi.

První pomoc:
Při zasažení pokožky či sliznice 
louhem, myjte zasažené místo 
proudem vody a neprodleně 
vyhledejte lékaře. Při požití 
louhu: NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! 
Vypláchnout ústa vodou. 
Zajistit okamžitou lékařskou pomoc.

Skladování:
Tyčinka se skladuje vždy řádně uzavřená 
v originálním pouzdře. Tím se zabrání 
působení vzdušné vlhkosti na kvalitu 
tyčinky – jejímu roztékání, což snižuje 
její účinnost. Plastové pouzdro louhové 
tyčinky je složeno ze 2 dílů; širokého 
uzávěru a úzké krytky s potiskem. Uzávěr 
plastového pouzdra má bezpečnostní dětskou 
pojistku. Přesto tyčinku skladujte z dosahu 
dětí. Pouzdro se otevře stlačením 
širokého uzávěru oproti krytce 
a otočením uzávěru proti směru 
hodinových ručiček. Skladujte v suchu 
při teplotě –20 °C až +35 °C.

Postup práce (viz schéma):
U teliat 10 až 30 dní starých 

je možné púčnice dobre nahmatať. 
Najprv vystrihajte srsť v obvodu púčnice 

(kruh v priemere cca. 3 cm). Kôža v okolie 
púčnice sa chráni protektívnim 

prostriedkom (vazelínou, masťou 
s patričným pH). Vystrihanú plochu 

mierne navlhčite 1 až 2 kvapkami vody. 
Potom otvorte tyčinku a intenzívne púčnicu 
potierajte po dobu 1 až 2 minúty. Dodržanie 

správneho postupu a pozorné potieranie 
vystrihaného miesta zaručí poleptanie len 

v oblasti púčnice. Veľmi riskantné 
je prílišné navlhčenie potieraného 
miesta. Potieranie ukončite keď je 

pokožka zhrubnutá a zvraštená. 
Ošetrená teliata je nutno ustájiť 

individuálno a venovať im 
zvýšenú starostlivosť.

U p o z o r n e n i e !
Lúhová tyčinka je silná žieravina!

Prácu môže robiť len osoba odborne zpôsobilá. 
Preto pri práci vždy používajte ochranné 

rukavice! Zabráňte styku lúhovej 
tyčinky s pokožkou a sliznicami.

Prvá pomoc:
Pri styku pokožky či sliznice lúhom, 

postihnuté miesto umyte prúdom vody 
a prípadne vyhľadajte lekára.

Pri požití lúhu: NEVYVOLÁVAŤ ZVRACANIE! 
Vypláchnuť ústa vodou. 

Zaistiť okamžitú lekársku pomoc.
Skladovanie:

Tyčinku skladujte vždy riadne uzavretú 
v originálnom puzdre. Tým zabránite 

pôsobeniu vzdušnej vlhkosti 
na kvalitu tyčinky – jej roztekaniu, 

čo znižuje jej účinnosť. Plastové 
puzdro lúhovej tyčinky sa zostáva 

zo 2 dílov; širokého uzáveru a úzkej 
krytky s potiskom. Uzáver plastového 

puzdra má bezpečnostnú detskú poistku. 
I tak tyčinku skladujte mimo dosahu 

detí. Puzdro otvorte stlačením 
širokého uzáveru oproti krytke 

a otočením uzáveru proti smeru 
hodinových ručičiek. 

Skladujte v suchu pri teplote –20 °C až +35 °C.

Návod k použití

Louhová tyčinka BELOTY
pro odrohování telat
Aktivní látka: 1 tyčinka obsahuje
 8g hydroxidu draselného

Určeno: Pro odrohování odstavených telat
 do 1 měsíce po narození

Návod na použitie

Lúhová tyčinka BELOTY
na odrohovanie teliat

Aktívna látka: 1 tyčinka obsahuje 8g hydroxidu draselného
Určená: Na odrohovanie teliat do 1 mesiaca po narodení.

Dávkovanie:
Intenzívne potierať navlhčenú  púčnicu po dobu 1 až 2 min.
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