
Perssa 

Dehorning Paste 

Dehorner for calves, lambs and goat kids1 to 4 weeks of age 

 

One tube treats 5 animals 

 

Product Description: 
Perssa Dehorning Paste is a safe economical dehorning method for young calves, sheep and goats (about  

1 to 4 weeks of age). Perssa paste makes a great alternative to other calf dehorners (such as gas or wire 

dehorners ) for efficient removal of the embryo horn. In this method, Horn buds burned with chemicals, 

so the horns do not grow and will not be formed. Shock and pain are negligible and dehorning is quickly 

and easily done. Perssa Dehorning Paste, may be used in most areas at any time of the year; there is no 

cutting, no bleeding, and no fly problems.  

 

 Features: 

 Best for use on very young animals 

 Quick and easy method of dehorning. 

 Easy to use topical paste 

For External Veterinary Use Only 

 

Administration: Specifying the horn buds with the fingers.  By using Pressure tube, apply paste to cover the 

entire horn bud; is the size of a large pea and into a thin layer (2 to 3 mm in diameter).  

 

Precautions: The operator should wear protective gloves to apply the paste. Up to 20 minutes after using, Keep 

treated animals away from other animals. During this period the paste should not be wet. After 20 minutes, clean  

the area by using cotton soaked in water as well. (For kids 10 minutes is enough). 

 
 

Active Ingredients: Calcium hydroxide, Sodium hydroxide & Potassium hydroxide 

 

Cautions:  
This product is caustic. Do not ingest. Avoid contact with eyes or skin. 
Keep out of reach of children.  

 

In case of contact with the skin or eyes, rinse immediately with plenty of water  

In case of accidental  ingestion of the product, use water immediately. Also you can use diluted vinegar, 

orange or lemon juice.  

Storage: 



Store in dry, cool place. 

 

 

 

 توصیف محصول:

خمیر شاخ سوز پرسا یک روش اقتصادی و مطمئن برای شاخ سوزی در گوساله های جوان، بره و بزغاله )بین سنین 4-1 هفته( می باشد. 

اخی با برای سایر روش های شاخ بری مانند استفاده از گاز و یا سیم شاخ بر می باشد. در این روش جوانه ش یاین محصول یک جانشین عال

یع و راحت شاخ سوزی خیلی سر ،. در صورت استفاده از این روشنکرده و تشکیل نمی شودرشد  مواد شیمیایی سوزانده شده، بنابراین شاخ

را بوده، . شاخ سوزی با خمیر پرسا، در هر فصلی از سال و در تمام مناطق قابل اجخیلی کم می باشد به حیوان  ،واردهشوک و درد شده و انجام 

.ضمن این که، مشکالت بریدن شاخ، خونریزی و نیز جمع شدن مگس اطراف زخم ایجاد شده به دنبال شاخ بری وجود ندارد  

 ویژگی ها:

بزغاله و بره بهترین گزینه برای شاخ سوزی در گوساله،  

 روشی سریع و راحت برای از بین بردن شاخ

 استفاده راحت و آسان )با استفاده از خمیر موضعی(

 هر تیوپ برای 5 راس دام قابل استفاده است.

 توجه: قبل از استفاده، روش مصرف دقیقا مطالعه شود.

 روش مصرف:

 هفتگی استفاده نشود. 1از سن ترجیحا قبل استفاده شود.  هفته1-4در دام ها بین سن   و خمیر به شکل موضعی

 از اسااتفاده انگشاات، بااا ساار بوساایله شاااخی جوانااه کااردن مشاا   از پااس .کنیااد جاادا موقاات بااه طااور گلااه از را هاادف هااای گوساااله

 .بمالید جوانه شاخی روی (میلیمتر 3 الی 2 قطر به)  نازک الیه بصورت را از خمیر بزرگ به اندازه یک ن ود تیوب، فشار

بااارای جلاااوگیری از پااااک شااادن  دقیقاااه پاااس از اساااتفاده از خمیااار، 22تاااا یااار حتماااا از دساااتک  اساااتفاده نما یاااد. هنگاااام مصااارف خم 

 نما ید، طی این مدت خمیر نباید مرطوب شود.  حیوانات تحت درمان با مادر و نیز سایر حیوانات جلوگیری تماس خمیر، از

 کاااافی دقیقاااه زماااان 12 هاااا بزغالاااه بااارای)  پنباااه آغشاااته باااه آب باااه خاااوبی تمیاااز نماییاااد.باااا اساااتفاده از  را ناحیاااه دقیقاااه، 22 از پاااس

 .(است

 

 



 موارد احتیاط:

 این خمیر سوزاننده بوده، از تماس خمیر با پوست، چشم و م اطات پرهیز شود. مصرف خوراکی فرآورده ممنوع می باشد.

 موضع سریعا با آب فراوان شست و شو گردد.  در صورت تماس خمیر با پوست و یا م اطات

در صاااورت خاااوردن اتفااااقی محصاااول، ساااریعا از آب اساااتفاده شاااود. همهناااین مااای توانیاااد از سااارکه رقیاااق شاااده، آب پرتقاااال و یاااا آبلیماااو 

 استفاده نمایید.

 گردد. هنگام دور انداختن ظرف محتوی باقی مانده دارو، ظرف بایستی به وسیله سرکه شست و شو و سپس معدوم

 دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

 

 

 


