
Urte-haven AS

Material Safety Data Sheet 

Page 1 of 5

Wound gel for pets 65ML

printing date: 01.01.2015 

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

Trade name: 
Wound gel

Usage:
Dette er en Aloe vera basert sår gel som kan brukes alle steder der dyret har sår, rifter, stikk, utslett, eksem eller 
sopp. Hankatter som ikke er kastrert og hunder som liker å leke ute, kommer ofte inn med små skader. Påfør 
liten mengde på problemområdet et par ganger daglig. Dersom det er åpne sår, skal de renses godt først, og gelen 
skal de første dagene smøres rundt det åpne såret eller blødende rift. Når såret har fått en tynn skorpe, skal gelen 
påføres direkte på området.

Matmor/far er like begeistret for denne gelen selv og bruker den etter solbad, ved rifter og tørr hud, etter shaving 
av leggene etc. etc. Så den brukes tydeligvis av både 2- og 4 bente.

Det er også fermentert gurkemeie i gelen, som man ofte betegner som naturens eget apotek eller naturens 
antibiotika. I tillegg er det noen dråper eterisk olje fra gurkemeie. Gelen er ufarlig å slikke i seg. Kan også 
smøres på potene.

– Ufarlig å få i seg

– Sårlegende gel som trekker hurtig inn i huden

– Virker sårlegnede og betennelsesdempende

– Egner seg godt sammen med den vannfrie sårsalven Ointment

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 

– Fermented Aloe barbadensis (fermentert aloe vera juice) Fordi aloe vera øker collagen syntesen, gir fuktighet til huden, 
virker kløstillende, sårlegene og bakteriehemmende (pga. høyt innhold av saponiner og steroler - spesielt campesterol 
og sitosterol som ligner kortison) og beskytter sensitiv hud, er dette en fantastisk ingrediens for hudpleie for dyr og 
mennesker. 

Over tid styrker aloe vera dårlig hud og eksemtilstander. Dens innhold av polysakkarider - særlig muco-poly-
sackarider (MPS), aminosyrer (18 forskjellige, hvor av 8 er essensielle) og sporstoffer (jern, kalsium, kalium, 
magnesium, mangan, natrium og kobber), gjør Aloe vera til et næringsmiddel for huden. Juicen inneholder i tillegg et 
bredt spekter av vitaminer: A,C,D,E, B-vitaminene B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B6 (pyridoxin), B12 
(kobolamin), folsyre, inositol og kolin! Juicen er antiseptisk, spesielt på stafylokokker, streptokokker og 
salmonellabakterier. Den er soppdrepende, spesielt på candidasopp. 

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


– Fermented Olea europaea (fermentert olivenbladekstrakt) har en spesiell evne til å trekke inn i huden og stimulere 
cellene i bindevevet. Det har spesielle fenoler (iridoid-glykosider, hovedsakelig oleuropeoside) som er kraftige 
antioksidanter for huden. Ekstraktet er bløtgjørende og har en spesielle synergi mellom flavonidene, fenolene og 
oleuropein. Siden ekstraktet er fermentert, kan huden enda lettere nyttiggjøre seg av stoffene som er brutt ned til 
nyttige enzymer. Dette er svært nyttig når huden er sår, har rifter, ved eksem og andre hudproblemer. 

– vegetable Glycerol er en naturlig fuktbinder som utvinnes fra vegetabilske oljer. Den sørger for at fukt fra gelen og 
fukt fra luften binder seg og holder seg i huden. Den sørger også for at de vannløselige ingrediensene blander seg godt 
og ikke skiller seg i segmenter etter en tid. 

– Lecitihin gir naturlige B-vitaminer (spesielt kolin og inositol) og åpner huden slik at de nyttige stoffene fra salven og 
også fra selve lecithinet trekker inn i huden. Frisk og ung overhudhud består av 10% lecithin, men med alder og sol 
eller annen mekanisk slitasje blir dette nivået mindre. Dette gjelder både mennesker og dyr. Lecithin er en viktig 
byggestein til huden og celledelingen. Den virker legende ved betennelse, eksem og tørr hud. Vi har den med i gelen 
fordi den hjelper de andre aktive stoffene inn i huden, fordi den gir B-vitaminer og emulgerer de virksomme stoffene 
inn i huden.

– Cyamopsis tetragonolobus, Xantan gum (guar og xanthan gum): naturlig fortykningsmiddel og legger i tillegg igjen en 
tynn og beskyttende umerkelig hinne over problemområdet. 

– Sodum lactate (sodiumsalt): naturlig fuktsalt som fyller hudens fuktlager. Effekten av dette saltet kan man se i 
kjøttproduksjonen der det (dessverre) blir tilført kjøttet for å få det til å holde på vann som produsenten blander i. Dette 
er altså en matvare-ingrediens - vi bruker pulveret for å øke hudens evne til å holde på fuktigheten. Sodiumsaltet er av 
høy fødevarekvalitet.

– Sodium benzoate, Potassium sorbate er milde fødevarekonserveringer 

– Sodium chloride (fjellsalt) fysiologisk saltvann er rensende og bakteriehemmende, og legger igjen mineraler 
(byggesteiner) for en ny og frisk hud.

– under 0,001% essential oils (eteriske oljer) gir gelen en mild kjølende effekt og hjelper virkestoffene lengre inn i huden 
og blodbaner. 

General chemical description: 
Inneholder KUN giftfri 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: 
Gelen er helt ufarlig å få i øynene. Skyll i såfall rikelig med lunket vann.

After ingestion: 
Produktet er ufarlig å få i seg, men kan gi ubehag i mage og tarm i store mengder.
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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

7. Handling and storage 

Handling: 
Flasken 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: Gel

Odor: Dufter mildt av mynte
Color(s): mose

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

Eye irritation: 
Gelen er ikke irriterende for øyet og svir ikke i små mengder.

12. Ecological information 

General ecological information:
Økologisk andel i produktet er 90% 

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.
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15. Regulatory information 

Symbols of danger:
ingen 

R-phrases:
ingen

S-phrases:
ingen 

Further information: 

Under dette punktet kommer INCI-listen 

INGREDIENSER: Fermented Aloe barbadensis and Olea europaea, vegetable Glycerol, Lecitihin, 
Cyamopsis tetragonolobus, Xantan gum, Sodum lactate, Sodium benzoate, Sodium chloride, Potassium 
sorbate, under 0,001% essential oils 

– NORSK INGREDIENSLISTE: Fermentert aloe vera og olivenblad, vegetabilsk glyserol, lecithin, naturlig 
fortykningsmiddel, sodiumsalt, mild fødevarekonservering, under 0,001% eteriske oljer. 90% økologisk 
andel
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