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1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking

Trade name: 
Paw stick 

Usage:
Når det blir snø, skare og kaldt på bakken er det tid for potestift. Det er stort sett hunder som trenger potestift for 
å beskytte og forebygge mot sprukne og såre poter som kan føre til betennelse. Stiften legger igjen en tynn hinne 
som beskytter potene, og den skal påføres rett før hunden skal ut.

En liten hund bruker normalt en stift på en sesong, og størrelsen (den er ganske stor!) gjør at den er lett å påføre 
potene enten det er en liten eller stor hund. Det er ufarlig for hunden å få i seg noe fra stiften eller slikke seg på 
potene. Dette er viktig for mange hundeeiere.

Krem eller olje på potene legger igjen spor over hele gulvet og smitter av på tepper. Derfor foretrekker mange en 
stift.

Stiften er vannfri og inneholder alle de naturlige E-vitaminene (tocopherols), ringblomst og kamille som sammen 
beskytter og leger potene. Harpiks fra Boswellia treet (frankensence) legger igjen en tynn hinne som «fyller ut» 
små rifter og merker slik at ikke bakterier og sølevann skal trenge inn i potene.

– Er ikke giftig å få i seg

– Kan brukes av alle kjæledyr med poter

– Beskytter og behandler potene

Company name: 
Urte-haven AS          www.urte-haven.com                                                                      Org. Nr: 891 246 242
Longamyrveien 7
5415 Stord
Phone: +47 98 62 96 12  
Epost post@urte-haven.com

2. Composition / information on ingredients 

– Butyrospermum parkii (sheasmør, karite) er silkemyk og har høyt innhold av omega-fettsyrene, og regnes som en av 
de mest regenererende oljene (smør). Fettsyresammensetningen likner hudens eget serum, og er detfor svært godt egnet 
til å lege sår, rifter og ubalanse. Den er næringsrik og trekker ikke inn i potene med en gang, men beskytter mot 
mekanisk slitasje.

– Olea europaea (olivenolje) er en av de oljene som er mest mykgjørende og velgjørende for sår hud, eksem eller hud 
som ikke er i balanse. 

– Cera alba  (bivoks) – vi bruker økologisk bivoks når vi får tak i det. Bivoks har i tillegg til nyttige stoffer for poter også 
en beskyttende virkning slik at ikke fukt fordamper fra huden. Den legger igjen en tynn hinne på potene uten at det blir 
oljete på poter eller gulv. Bivoks har naturlig antibakteriell virkning. Vi har den med i stiften for å beskytte huden mot 
uttørking og mekanisk slitasje, og for å gi stiften god konsistens. 

http://www.urte-haven.com/
mailto:post@urte-haven.com


– Theobroma cacao (kakaosmør) gir god næring og beskyttelse for potene, og danner en tynn hinne som beskytter mot 
søle og skitt så det ikke kommer inn i sår, sprekker eller ujevnheter i potene.

– Tocopherol (naturlig E-vitamin) kan lege og beskytte potene

– Calendula officinalis and Chamomilla recutita (ringblomst og kamilleekstrakt) sørger for å beskytte og lege såre eller 
tørre poter.

– Boswellia serata (harpiks fra frankensence) legger igjen en tynn hinne som «fyller ut» små rifter og merker slik at ikke 
bakterier og sølevann skal trenge inn i potene. 

General chemical description: 
Inneholder KUN giftfrie og trygge ingredienser. 

- ingen mineraloljer eller stoffer som ikke så lett brytes ned i naturen 
- ingen parabener, MCI eller MI (metylisothiazolinon )
- ingen EDTA, hormonhermere, parafinstoffer eller silikoner
- hovedvekt på ferske, økologiske ingredienser

Godt å vite siden noe av det vi smører oss med går inn i huden og videre til blodbaner og 
indre organer. (derfor virker medisin selv om den blir gitt via et plaster på huden!)

3. Hazards identification 

Special hazards for man and environment: 
ingen 

4. First aid measures 

After skin contact: 
ingen 

After eye contact: 
Stiften er helt ufarlig å få i øynene.

After ingestion: 
Produktet kan gi ubehag i mage og tarm i store mengder.

5. Fire-fighting measures

Suitable extinguishing media:
-

Special protection equipment for fire-fighters:
-

Special hazards by the product itself:
Ingen helsefarlige ingredienser

6. Accidental release measures 

Personal precautions: 
Ikke nødvendig 

Environmental precautions: 

Process for cleaning and take-up: 
Vaskes lett av med vann og såpe 
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7. Handling and storage 

Handling: 
Stiften kan oppbevares i romtemperatur/baderomstemperatur. For lengre lagring er lett kjølig gunstig. Når den 
først er åpnet/tatt i bruk, er holdbarheten 5 mnd. Uåpnet 9 mnd. 

Storage: 
Ved lengre lagring (f.eks. i butikk/hyller/lager): lett kjølig
Ved lengre lagring: helst mørkt, ikke i direkte sol/sollys og sterk varme

8. Exposure controls / personal protection 

Hand protection: 
ingen 

Eye protection: 
ingen

9. Physical and chemical properties 

Designation Value 
Delivery state:  Uten allergener

Odor: Kun duft fra 
ingrediensene

Color(s): ringblomst
 pH-value Ca 5,5

10. Stability and reactivity 

Conditions to avoid:
-

Materials to avoid: 
-

Dangerous decomposition products: 
ingen

11. Toxicological information 

General toxicological information: 
 Ingen giftige eller ugunstige ingredienser



Acute oral toxicity: 
- 

Skin irritation: 
Stiften har vært i bruk i knappe 3 år med svært godt resultat. Da sjampoen var klar, lot vi flere utdannede 
veterinærer teste den ut på en trygg og kontrollert måte. Den ble først testet på menneskehud, siden dyr ikke “sier 
i fra” på samme måte.
 

Eye irritation: 
Stiften er ikke irriterende for øyet og svir ikke.

12. Ecological information 

General ecological information:
Økologisk andel i produktet er 80-100% (alt etter om vi får tak i økologisk bivoks)

13. Disposal considerations 

Product disposal:
-

14. Transport information 

General information: 
Ved transport bør ikke produktet stå over lengre tid i stekende sol. Må ikke fryses.

15. Regulatory information 

Symbols of danger:
ingen 

R-phrases:
ingen

S-phrases:
ingen 

Further information: 

Under dette punktet kommer INCI-listen 

– INGREDIENSER: Butyrospermum parkii, Olea europaea, Cera alba, Theobroma cacao, Tocopherol, 
Calendula officinalis, Chamomilla recutita, Boswellia serata

– NORSK INGREDIENSLISTE: sheasmør (karite), olivenolje, bivoks, kakaosmør, E-vitaminer, ringblomst, 
kamille, frankensence. 80-100% økologisk andel (100% når vi får tak i økologisk bivoks)
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