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- PROSPECT -
PROKUM – PELET

- pungi x 100 g; 400 g , 3 kg saci x 10 kg şi 20 kg -

SUBSTANŢA ACTIVĂ: 
0,005% Brodifacoum Nr. Cas 56073-10-0   Nr.CE 259-980-5 - anticoagulant de sinteză pe 

suport de cereale mărunţite şi peletate.
Produsul este protejat cu BITREX.
Antidot specific: Vitamina K1.
INDICAŢII: 

Se foloseşte pentru combaterea şobolanilor şi şoarecilor în locuinţe, grajduri şi clădiri 
agricole, grădini, depozite de deşeuri, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc.
Instrucţiuni de utilizare: Se plasează 
momeala în staţii de intoxicare acolo unde
şoareci şi şobolani sunt activi. Pentru combaterea şobolanilor produsul se amplasează în cantitate de 
10-60 g la distanţe 10 m ( 5 m pentru infestare mare ), iar în cazul şoarecilor câte 5-20 g  la distanţe 
de 5 m( 2 m pentruinfestare mare). Se verifică regulat consumul otrăvii şi a se înlocui otravă 
consumată sau imprăstiată până când încetează consumul. Dacă nu se semnalează nici o activitate, 
după 7-10 zile se muta momelă într-o zonă în care activitatea sobolanilor/soarecilor este mai mare. 
Dacă toate momelile au fost consumate din aria respectivă se creşte cantitatea prin creşterea 
numărului de puncte de momeală.  
Repetaţi în cazul infestaţiilor nou.
PRECAUŢII: 
P102- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103- Cititi eticheta înainte de utilizare.
P220- A se păstra /depozita departe de îmbrăcăminte / materiale combustibile.
P262- Evitaţi orice contact cu pielea. P270- A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării 
produsului. 
P273 - Evitati dispersare in mediu.
P280- Purtaţi mănuşi de protecţie.
P404- A se depozita într-un recipient închis. P405 - A se depozita sub cheie.
P501- Aruncati recipientul conform dispoziţiilor locale.
P301+P310- ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic.
TELEFON DE URGENŢĂ: 

021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul  Naţional 
de Sănătate Publică, Bucureşti
AVIZ NR: RO/2015/0155/MRA/IE/BPA 70240
DEŢINĂTOR AUTORIZAŢIEI: 

PELGAR  International Limited - UK
VALABILITATE:

2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute. 
PRODUS DE:
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