
      
 

 
 

 

 

 קרנוריד 
 קרניים משחה למניעת צמיחת

 
 :הרכב

 
 24.9%  סודיום הידרוקסיד

 37.8% קלציום הידרוקסיד 

 
 בעגלים. משחה למניעת צמיחת קרניים :התוויות

 
 גרם  141 :תכולה

 

      
 קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש בתכשיר.

 1507 הווטרינריים במשרד החקלאות מספרברישיון השירותים 
 לשימוש חיצוני בלבד, לשימוש ווטרינרי, לא לשימוש ביתי.

 
 :לאדםאזהרות 

 .לעיניים חמור בעור ונזק חמורות גורם לכוויות .יביזהתכשיר הינו קורו
 

אינו גורם כאב בימים הראשונים לחיי העגל, , טיפול בקרנוריד על ניצן הקרן :אזהרות לבעלי חיים
נמרח באופן אקראי על עורו של העגל, המשחה תגרום והתכשיר במקרה או עקה לבעל החיים, 

  לתחושת צריבה מקומית.
 בטיפול בעגלים בוגרים,עד גיל חודשיים, ניתן להשתמש במשכך כאבים לא סטרואידי.

 
 :בטיחות ומיגוןאמצעי 
 .והעיניים התכשיר עם העורמנע ממגע ייש לה

 כפפות גומיעם  להגן על הידיים, יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, נעלי עבודה סגורות כולל גרביים
להימנע מבליעת התכשיר יש  .  EN-166))לפי תקן    עם משקפי מגן  להגן על העינייםו  EN-374/3)תקן)

סיום העבודה, יש לכבס את בגדי העבודה עם  אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול בחומר.. או שאיפתו
 בנפרד.

 
 :סיכונים לסביבה

 התכשיר למקורות מים ולמערכת הניקוז.יש למנוע הגעת  התכשיר רעיל ליצורים שוכני מים,
 
 
 
 
 



      
 

 
 

 

  :הוראות שימוש
ת מריח  למנועעל מנת    אחרים  חיים  יש לבודד אותם מבעלי  נמצאים במכלאות,  המטופלים  העגלים  אם

יש להקפיד שבעלי החיים שטופלו , שטופלו לינוק חיים לבעלי אפשרל בע"ח אחרים. איןעל  המשחה
 לאחר הטיפול.שעות לפחות,  6לגשם, במשחת קרנוריד לא יחשפו 

 המיועדים ליישום זה בלבד. בעזרת מברשת /קיסם עץ תכשיראת  מרח
. נוח ופחות מכאיב,  קל  בגיל צעירהטיפול  .  יתן למנוע צימוח קרניים בהצלחה בבע"ח עד גיל חודשייםנ

 . ניתן להשתמש בקרנוריד בכל עונות השנה
 בימים הראשונים לחיי העגל.לטפל בקרנוריד כבר מומלץ 

 
, על ואותברגע שניתן להרגיש הקרן  ניצן סביבאת השיער  לגזוז להקפיד יש :צעירים עגלים .א

 מנת לוודא שיישום התכשיר יעשה במקום הנכון. 
 לפני היישום. ניצן הקרן סביבבטבעת  וזלין של שכבה יש למרוח

 .ניצן הקרן  את  שיכסה  באופןס"מ    2בקוטר  משחת קרנוריד  ח  יש למרו  :ימים  7עגלים עד גיל  
 באופןס"מ    2.5בקוטר  יש למרוח משחת קרנוריד    :חמישה שבועותד  גיל שבוע ועמעל  עגלים  
 למרוח את המשחה בעזרת מברשת או קיסם עץ ייעודיים. . ישניצן הקרן את שיכסה

  
שקרניהם  שבועות שמונה עד שישה בני עגלים כדי להסיר את קרניהם של :עגלים בוגרים .ב

ולשייף בפצירה/ שופין טבעת עור  יש לגזוז את השיער מעל נקודת הצימוח, החלו לצמוח
מרח שכבה דקה של קרנוריד .  אין לגרום לדימוםבסיס הקרן,    סביב  רוחב  מ"מ  10בקוטר של  

 יש ליישם פעם אחת בלבד. על בסיס הקרן והטבעת המחוספסת סביבה.

 :אחסון
 כימיים, תכשירים אחסון יועד למ מוצל, נעול, במקוםבאריזתו המקורית  התכשיראת  אחסןיש ל

 אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.ואנשים ידם של ילדים  הרחק מהישג

  טיפול באריזות ריקות
  .יש לנקב את האריזה הריקה ולהשליך לפח האשפה

  :ומידע לרופאעזרה ראשונה 
ים ולאחר מכן מ ראשית יש לשטוף את האזור בכמויות גדולות של :מקרה של מגע חיצוני עם העורב

 . עם חומץ טבעי האזורלשטוף את 
 להשקותו במיץ יש להגיש לנפגע כמויות גדולות של מים או חלב לדילול ואח"כ :בליעהמקרה של ב

 . פרי הדר ובהמשך בשמן זית
וית ותוך הצגת הת  ולפנות לטיפול רפואי  במים זורמים  יש לשטוף היטב  :במקרה של מגע עם העיניים

 . לרופא
 

 .04-7771900 : המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם חיפה, טל.ףנוסלמידע 
 במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

 
 מיצר ע"י: 
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 בע"מ קי פיתוח ושיווק  .דור :שיווקויבוא 

 08-9333474 פון:טל

 לאחר התאריך האחרון לשימוש המוטבע על גבי האריזה.להשתמש בתכשיר אין 
שלא על פי הוראות התווית עלול לפגוע ,  לא נכון בתכשיר  שימוששהשירותים הווטרינריים קובעים  

 במשתמש, בבע"ח, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עברה על החוק

 


