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Prokum Pasta
Momeală raticidă pastă gata de utilizare

Doar pentru profesioniști și profesioniști instruiți
 galeata x 3 kg, saci x 10 kg şi 20 kg - 

Substanța activă: Brodifacoum 0,0025%(nr. CAS: 56073-10-0, NR. CE: 259-980-5), anticoagulant de sinteză 
pe suport de pastă, ambalată în plicuri de 10g. Conține benzoat de denatoniu

Titularul autorizației: PelGar International (Lyon, Franța)

Distribuitor: S.C. Promedivet S.R.L. Sovata, str. Lungă nr. 46/G jud.Mureș; 

Tel/fax: 0265-570 831

e-mail: office@promedivet.ro      www.promedivet.ro

Nr. autorizației: RO/2019/0064/MRA/IE/BPA70509

Fraze de pericol (H): H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

      EUH401 – Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta 
instrucțiunile de utilizare.

      

Fraze de prudență (P): P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

        P103 – Citiți eticheta înainte de utilizare.

         P220 – A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/.../materiale combustibile.

        P262 – Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

         P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

        P273 – Evitați dispersarea în mediu

        P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de 
protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

        P301+P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic.

        P404+P405 – A se depozita într-un recipient închis. A se depozita sub cheie.

        P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu prevederile hotărârilor 
municipale.

http://www.promedivet.ro/
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Telefon de urgență:

021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul Național de Sănătate 
Publică, Bucuresți

Instrucțiunile și dozele de aplicare:

Se va purta mănuși de protecție rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare. În timpul 
utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea și nu se fumează. Spălarea mâinilor este obligatorie după 
manipulare, conținutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naționale. 
Momeală pastă gata pentru utilizare în suporturi rezistente la manipulare. Doza și frecvența aplicării: În 
interior, în exterior în jurul clădirilor. Pentru șoareci: 1-2 plicuri (10 g) la distanță de 2-5 m în stațiile de 
momeală rezistente la manipulare (la distanță de 2 m în zone cu infestări mari) în zonele în care șoarecii 
sunt activi. Pentru șobolani: 1-6 plicuri de 10 g la 5-10 m distanță (la distanță de 5 m în zone cu infestări 
mari) în zonele în care șobolanii sunt activi. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala 
consumată sau stricată până când consumul se oprește. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite 
zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mail multor puncte de momeală. Nu măriți mărimea 
punctului de  momeală. Înlocuiți orice momeală mâncată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă 
sau contaminată de pământ. Reumpleți momeala când este necesar. Repetați tratamentul în situațiile în 
care există dovezi de infestare nouă. Protejați momeala de condițiile atmosferice. Amplasați stațiile de 
momeală în zone care nu pot fi inundate. 

În aer liber în jurul clădirilor – Profesioniști instruiți: Momeală gata de utilizare va fi utilizată în punctele de 
momeală acoperite sau în stațiile de momeală rezistente la manipulare.  Galerii/vizuină: 1-6 plicuri (10g) de 
momeală per galerie. Controlați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată 
până când consumul nu se oprește. Faceți inspecții frecvente ale momelor de momeli în primele 10-14 zile. 
Momeală pulsată: Înlocuiți momeala mâncată numai după 3 zile și apoi la intervale de maximum 7 zile. În 
galerii: Trebuie să se introducă momeli pentru a minimaliza expunerea la speciile nevizate și la copii. 
Acoperiți sau blocați intrările vâltorilor pentru a reduce riscul respingerii și vărsării momelii. În sisteme de 
canalizare – pentru șobolani (doar profesioniști instruiți): Momeală gata de utilizare pentru a fi ancorată sau 
aplicată în stațiile de momeală care împiedică momeala să intre în contact cu apa reziduală. În canale puneți
între 200g - 300g de momeală la fiecare 30-50 m (nu mai mult de 300g de momeală la fiecare canal). Fixați 
plicurile la structurile disponibile pentru a vă asigura că momeala nu este spălată. Controlați regulat 
consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până când consumul se oprește. 
Repetați tratamentul în situațiile în care există dovezi de infestare nouă. Profesioniști și profesioniști instruiți
Efectuați o anchetă pre-tratament a zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile 
rozătoare, locurile lor de activitate și pentru a determina cauza probabilă și amploarea infestării. Dacă, după
o perioadă de 35 de zile, momelile continuă să fie consumate și nu poate fi observată o scădere a activității 
rozătoare, trebuie determinată cauza probabilă. Produsul ar trebui utilizat numai ca parte a unui sistem 
integrat de gestionare a dăunătorilor (IPM), care include, printre altele, măsuri de igienă și, dacă este 
posibil, metode fizice de control. Trebuie luată în considerare și starea de rezistență a populației țintă la 
alegerea rodenticidului dorit de utilizat. În zonele unde dovada rezistenței la o substanță activă specifică 
este suspectată, evitați utilizarea lor. Nu spălați stațiile de momeală cu apă între aplicații. Atunci când plasați
punctele de momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, lacuri, canale de apă, baraje, canale de
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irigație) sau sistemelor de canalizare de apă, să vă asigurați că momeala nu intră în contact cu apa. Luați în 
considerare măsurile preventive de control (de exemplu astupați găurile, eliminați alimentele potențiale și 
băuturile cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produse și a reduce probabilitatea de 
reinfestare. Nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acesta tulbură numai populația 
rozătoarelor și face ca acceptarea momeli să fie mai dificil de realizat. Stațiile de momeală trebuie plasate în 
vecinătatea imediată acolo unde activitatea de rozătoare a fost observată. Acolo, unde este posibil, stațiile 
de momeală trebuie fixate la pământ sau de alte structuri. Urmați instrucțiunile specifice furnizate de codul 
de bune practici aplicabil la nivel național. Nu folosiți momeli care conțin substanțe active anticoagulante ca 
momeli permanente.

Instrucțiuni de prim ajutor:

În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta 
eticheta). Sfaturi pentru medici: brodifacoum este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona – vitamina K1 –
este antidotul. Determinați timpul de protrombină în mai puțin de 18 ore după consum. În cazul în care 
valoarea este crescută, se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină. Se va 
continua determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului 
cu antidot și se reia tratamentul în cazul în care au loc creșteri ale valorilor în acel timp. Inhalare: Datorită 
naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puțin probabilă. Consultați medicul dacă 
simptomele sunt grave sau persistă. Ingerare: Clătiți bine gura cu apă. Nu provocați voma. Consultați 
medicul imediat. Contactul cu pielea: Poate provoca iritații ale persoanelor susceptibile. Dezbrăcați imediat 
toate hainele contaminate. Spălați bine pielea cu săpun și apă. Consultați medicul dacă simptomele sunt 
grave sau persistă după spălare. Contactul cu ochii: Poate provoca iritația ochilor la persoanele sensibile. Se 
clătește imediat cu multă apă și se va consulta un medic. Personalul de prim ajutor trebuie să poarte 
echipament de protecție adecvat în timpul oricărei acțiuni de salvare. Gravitatea simptomelor descrise vor 
varia în funcție de concentrația și durata expunerii. Inhalare: Puțin probabil să prezinte un pericol de 
inhalare. Dacă simptomele dezvoltă mutați persoana expusă la aer proaspăt.  Imediat obțineți recomandări 
medicale. Ingestie: Clătiți gura. Nu provocați voma. Consultați imediat un doctor. Contactul cu pielea: 
Contactul prelungit poate provoca uscarea pielii. Contactul cu ochii: Nici un simptom specific cunoscut. 
Poate fi ușor iritant pentru ochi. Observații pentru medic: Tratați simptomatic.

Măsuri pentru protecția mediului:

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun 
suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în 
contact cu apa. În cazul deversărilor în apă, nu lăsați să pătrundă în apele de suprafață. Stațiile și punctele 
de momeală sunt controlate la un interval de 2-3 zile (în cazul șoarecilor), respectiv 5-7 zile (în cazul 
șobolanilor), iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momelii folosiți mănuși de 
protecție. În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru 
colectarea lui și curățarea zonei. În utilizarea profesionistă, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, 
trebuie curățate înainte de eliminare.

Măsuri pentru protecția animalelor și a hranei pentru animale:

Atunci când sunt folosite în canalizări: trebuie să se introducă momeli pentru a minimiza expunerea la 



S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
 str. Lungă nr. 46/G jud. Mures

Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promedivet.ro
C.F. – RO – 12481552      J26/769/1999

                                                                                                                                      Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX

speciile nevizate. Se va acoperi sau bloca intrările vâltorilor pentru a reduce riscul respingerii și vărsării 
momelii. Plasați punctele de momeală în zone care nu sunt supuse inundațiilor. Înlocuiți orice momeală în 
punctele de momeală în care momeala a fost avariată de apă sau contaminată de murdărie. Pentru a reduce
riscul otrăvirilor secundare, se vor elimina rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente,
în conformitate cu recomandările oferite de codul de bune practici. Stația cu momeală trebuie să fie fixată 
în mod corespunzător și să permită doar accesul animalului vizat. Se va evita în acest fel dispersarea 
nedorită a momelii în mediu precum și accesul păsărilor, a animalelor domestice, a animalelor de fermă și a 
altor animale (pisici, câini) cărora nu le este destinat produsul. Se vor controla stațiile de momeală 
săptămânal și se vor înlocui momelile consumate în caz de nevoie. Se vor folosi mănuși adecvate în timpul 
manipulării animalelor moarte. La încheierea tratamentului, se vor elimina recipientele care conțin momeli 
neconsumate conform reglementărilor în vigoare. Recipientele (stațiile de intoxicare) cu momeala, trebuie 
să fie poziționate în siguranță (securizat) în vederea minimalizării riscurilor cu deschidere și ingerare 
accidentală de către animale pentru care momeala nu a fost destinată. Cutiile cu momeală trebuie să fie 
etichetate cu următoarele informații: ”nu mutați sau deschideți”; ”conține un rodenticid”; Pentru a reduce 
riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarelor moarte în timpul tratamentului, acestea vor fi colectate 
și îndepărtate cel puțin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală. Momelile trebuie aplicate 
într-un mod astfel încât să nu intre în contact cu apa și să nu fie spălate. Îndepărtați alimentele ușor 
accesibile pentru rozătoare (de exemplu, boabe vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu 
curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbură numai populația rozătoarelor și 
face ca acceptarea de momeală să fie mai dificil de realizat. Nu deschideți plicurile care conțin momeala. 
Puneți stațiile de momeală departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale, precum și de la ustensile 
sau suprafețe care au contact cu acestea. Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul 
perioadei de tratament. Dacă o politică sau o legislație națională o impune atunci când produsul este utilizat
în zone publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament și un aviz care explică riscul
otrăvirii primare sau secundare de către anticoagulant, precum și indicarea primelor măsuri care trebuie 
luate în caz de otrăvire trebuie să fie puse la dispoziție alături de momeli. 

Eliminare în siguranță:

Eliminarea deșeurilor de produs și a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 
211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatorii autorizați. Produsul nu este destinat utilizării 
permanente (durata maximă de 35 zile). Se dispune de produs/recipient ca deșeuri periculoase. Nu se 
reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid. 

Depozitare:

Se depozitează în locuri inaccesibile păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă. A se depozita
într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați momeala în ambalajul original, închis și ferit de lumina 
directă a soarelui. 

Având în vedere efectele adverse potențiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă 
atenție a instrucțiunilor de pe etichetă și respectarea lor. Din cauza modului de acțiune anticoagulant 
întârziat al rodenticidelor, poate dura 4-10 zile pentru a avea efect după consumarea momelii. Rozătoarele 
pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâna goală, purtați mănuși și utilizați unelte 
(clește) când le îndepărtați. Acest produs conține o substanță amară și un colorant. Având în vedere efectele
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adverse potențiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenție a instrucțiunilor de pe 
etichetă și respectarea lor. Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de 
suprafață. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde 
momeala ar putea intra în contact cu apa. 


