TERMÉKISMERTETŐ
Dany's BienenWohl® oldat
Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény méhek kezelésére.
A készítmény összetétele 1.000 ml oldatban:
oxálsav (31 g)
citromsav (20 g)
vivő és segédanyagok ad 1.000 ml
Célállatfaj: mézelő méh (Apis mellifera L.)
A készítmény felhasználási területének rövid leírása, felhasználási javaslat, javallatok: A
készítmény segít fenntartani a méhek megfelelő higiéniai viselkedését (tisztogatási ösztönét). A
megfelelő tisztogatási ösztön fenntartásával, valamint az oxálsáv hatására a méhek megszabadulnak
a testfelületükön élő varroa atkák (Varroa destructor) egy részétől. Így ez a gyógyhatású készítmény
kedvező biológiai hatással van a méhekre - ezáltal alkalmas a varroatózis kiegészítő kezelésére.
Az adagolás és az alkalmazás módja: Fiasításmentes időszakban egyszeri kezelés szükséges 8-10
ml felhasználásával. Fiasításos időszakban 3 kezelés szükséges az első, a hatodik és a
tizenharmadik napon. Egy-egy kezelés során – a család nagyságától függően – 10-20 ml-t kell a
léputcákba a méhekre csurgatni vagy spriccelni.
Ellenjavallatok, mellékhatások: Nem ismeretesek.
Figyelmeztetések: A megfelelő hatás elérésének érdekében a készítményt testhőmérsékletűre (36
o
C) kell felmelegíteni, és közvetlenül a felhasználás előtt jól össze kell rázni. A kezelés során a
külső környezet hőmérséklete 5-28 oC között legyen.
Veszélyes összetevők: oxálsav (EU-szám: 205-634-3) 3,10 %
citromsav: (EU-szám: 201-069-1) 2,00 %
etil-alkohol (EU-szám: 200-578-6) < 2,00 %

R 36/38 – Szem- és bőrizgató hatású.
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet!
S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást!
S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni!
Lejárati idő: Eredeti csomagolásban tárolva felhasználható a gyártástól számított 2 évig.
Tárolási előírások: 8-25 oC között, száraz helyen, közvetlen napfénytől és fagyveszélytől védve
tartandó!
Csomagolás: 1.000 ml oldat PE-flakonban.
Kizárólag állategészségügyi célra!

A fel nem használt anyag és a hulladék kezelésének módja: A fel nem használt készítményt és a
csomagolási anyagot a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. Normál
körülmények között a csomagolási hulladék háztartási szemétként kezelhető.
Gyártó: DANY Bienenwohl GmbH Klementinenstraße 32. D-80805 München, Németország
Forgalmazó: ”EURO-VET” Kft. 7500 Nagyatád, Petőfi Sándor u. 24. Tel.: 06 82/454-413; Fax: 06
82/553-180; www.euro-vet.hu; info@euro-vet.hu
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