
 

Mount Saver Hoof and Horn 

Mount Saver Pata és szarv 

Műszaki közlemény és utasítások 

 

A termékről: A Mount Medix Mount Saver pata és szarv (H&H) a Mount Saver 

speciális formulája, amelyet úgy terveztek, hogy behatoljon a szarvmagok és a 

paták lágy területeinek zsírszövetébe. Ezekhez a területekhez köztudottan nehéz 

hozzáférni, és gyakran tartalmaznak olyan szövetmaradványokat, amelyek 

vonzzák a károkozókat. Ha a H&H-t befecskendezik vagy alkalmazzák ezeken a 

nehezen hozzáférhető területeken, akkor a maradék szöveteket a rovarok 

számára ehetetlenné teszi.  

Alkalmazás: A legjobb, ha elkerüljük az esetleges sérüléseket, és a H&H-t a 

szerelési folyamat során alkalmazzuk. Ha ez nem történt meg, a következő 

károkat észlelhetjük: L-árvát találhat rövid barna szőrrel a szarvak tövei vagy a 

pata körül, a vedlett lárvákból származó maradványok jelenléte, a szarvakon 

vagy patákon megjelenő kis kerek lyukak apró, barnásbarna homokszerű anyag 

jelenléte a paták és a szarvmagok körül.  

A szarvak Mount Medix termékekkel történő kezelésénél két gyakori 

lehetőség van. Az első, hogy a Mount Saver Hide Pre-Soak termékkel fürdőt 

készítünk, és a koponyát és a szarvakat a fürdőbe merítjük. Ez úgy történik, 

hogy 4 liter vízhez 150 ml (1,5 dl) Pre-Soak-ot adunk. Ez a keverék 

folyamatosan használható, amennyiben rendszeresen friss Pre-Soakot adunk 

hozzá. Az áztatófürdőt általában olyan koponyák esetében használják, amelyeket 

megtisztítottak és zsírtalanítottak, de a szarvakat nem távolították el. A 

szaruüregben marad némi szövet, amely szagos és vonzza a bogarakat, 

különösen a dermistidákat. A 48 órás áztatás segít eltávolítani a rossz szagot és 

elpusztítani az esetlegesen jelen lévő bogarakat. 

 

A második kezelési módszer (vagy az áztatással együtt is alkalmazható) a 

Mount Saver Hoof and Horn szaruápolószer alkalmazása a szarvakra. Ezt 

azután kell elvégezni, hogy a szarvakat tartósan a koponyalemezhez rögzítették. 



Ha a koponya teljesen száraz, tömítse le a szarv és a koponya körüli hézagokat 

olyan anyaggal, mint az epoxi vagy a testtömítő. Miután ez az anyag 

megszilárdult, fúrjon nagyon kis lyukakat a szarv üregébe, és fecskendezze be a 

Mount Saver Hoof and Hornt az üregbe. A Hoof and Horn úgy van kialakítva, 

hogy behatoljon az esetlegesen jelenlévő szövetekbe, és megakadályozza a 

rovarkárosodást. Ha már meglévő, sérült munkákkal van dolgunk, a szaruüregek 

a fertőzés tipikus forrásai, és ugyanez az eljárás alkalmazható. A Hoof and Horn 

befecskendezése előtt győződjön meg arról, hogy a szarvak teljesen le vannak 

zárva. Miután bőséges mennyiségű Hoof and Hornt felhordott, tömítse le újra a 

felhordott lyukakat epoxival, és javítsa ki festékkel.  

A paták és lábak kezelése: Hasonló eljárás alkalmazható a Pata és szarv 

terméknek a patákkal rendelkező munkáknál történő alkalmazásakor is. A 

szaruüregekhez hasonlóan a pata összes lágyrészének eltávolítása lehetetlen 

lehet. A Mount Saver Hoof and Horn kis mennyiségű alkalmazása megelőzheti a 

jövőbeli rovarkárosodást.  

A fertőzés kezelése - Általában a Mount Saver Hoof and Horn injekció beadása 

a fertőzött területre az egyetlen módja a probléma kezelésének. A szarvak 

kezelése úgy történik, hogy először meggyőződik arról, hogy a szarvak alapját 

lezárták. Ha nem lettek lezárva, akkor tegye meg ezt egy epoxi agyagszerű 

Apoxy Sculpt vagy Bondo segítségével, hogy teljesen lezárja a szarvalapokat. 

Miután a tömített talpakat kezeltük, fúrjunk nagyon kis lyukakat a szarvba a 

szarv hosszában. Ezt a hátsó oldalon kell elvégezni, hogy ne legyen látható a 

szereléken. Fúrjon lyukakat négy-hat hüvelykenként, és próbálja meg, hogy a 

lyuk mélysége legalább a szarv közepéig érjen. Ezután injektálja a H&H-t a 

lyukakba egy injekciós tű és egy fecskendő segítségével. Általában a fúrt lyukak 

némelyike ércsatornákat ér el, és ezek a lyukak több köbcenti H&H-t fogadnak 

be. Azok a lyukak, amelyek nem érik el az ércsatornákat, csak egy köbcenti 

töredékét fogadják be. Hagyja a szarvakat pihenni, a pontokat egy napra lefelé, 

és ismételje meg. A fúrt lyukakat most már ki lehet tölteni epoxival vagy más 

töltőanyaggal, és a szarvhoz illő színnel lehet színezni. 

A paták kezelése úgy történhet, hogy a H&H-t a patába fecskendezzük, az 

injekciós tűt a bőr és a pata határfelületébe szúrva és a tűt a patába irányítva. 

Ha ez a hozzáférés akadályozott, kis hozzáférési lyukak fúrására lehet szükség a 

patába. Fontos, hogy a H&H termék érintkezésbe kerüljön a pata lágyszöveti 

területeivel. Alkalmazzon patánként 1-4 köbcenti H&H-t, és zárja le Apoxy 

Sculpt-tal. Színezze a megfelelő színnel és rejtse el a lyukakat. 

Fagyasztvaszárított alkalmazás: A Mount Saver H&H befecskendezhető olyan 

barkás agancsokba, amelyeknek nyitott edénycsatornái vannak. Ez az 

alkalmazás nagyjából megegyezik a szarvakba történő befecskendezéssel. A 

fagyasztva szárított barkás agancsok kezelése a fagyasztva szárítás után 

történik. A H&H befecskendezése a fagyasztva szárított agancsokba a fagyasztva 

szárítás után lehetséges, de csak akkor szabad elvégezni, ha ismert 

táplálékforrás (szövetmaradványok) van a bogarak számára. Általában a ProAd a 



megfelelő poloskamentesítő anyag, de ha a hozzáférhetőség miatt maradnak 

szövetek, a H&H-val való kezelés előnyös lehet.  

 

Szavatossági idő: 5 évnél hosszabb 

Kapható méretek és használat: 

A Mount Medix Mount Saver Hoof and Horn 0,473 literes, azonnal felhasználható 

flakonban kapható. Általában az injekció mennyisége patkónként körülbelül 7 ml 

és szarvanként 15 ml. 

További információkért vagy kérdésekért forduljon a Mount Medixhez a 

info@mountmedix.eu címen.  
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