
Interior şi exterior, în jurul clădirilor (clădiri urbane şi agricole)

Detalii aplicare şi strategia pentru folosirea momelilor - 
Interior şi exterior, în jurul clădirilor (clădiri urbane şi agricole)
Şobolani: Securizaţi momeală în cantități de 10 - 60 g în staţii de 
intoxicare acoperite, protejate cu cheie care se plasează la interval 
de 10 m (5 m în zonele cu infestare ridicată) în zonele în care 
şobolanii au fost semnalaţi. Verificaţi la intervale regulate 
consumul momelilor şi înlocuiţi-le pe cele consumate, sau 
deteriorate, până când consumul încetează. Repetaţi tratamentul 
în cazul infestaţiilor nou apărute (ex. urme noi sau excremente). 
Nu mutaţi şi nu deranjaţi stațiile de intoxicare timp de câteva zile 
după plasarea momelii. Dacă în 7 – 10 zile nu se semnalizează 
consumul momelii din stațiile de intoxicare mutați-le în altă zonă pe 
care o considerați infestată cu şobolani. Dacă toată momeala a 
fost consumată, reîncărcați stațiile de intoxicare cu cantitatea de 
momeală maximă admisă şi plasaţi mai multe staţii de intoxicare. 
Înlocuiţi momelile consumate de rozătoare, sau cele care au fost 
afectate de apă sau contaminate de murdărie. Nu măriţi cantitatea 
de raticid în stația de intoxicare.
Şoareci: Securizaţi momeli de 10 - 20 g în staţii de intoxicare 
acoperite plasate la interval de 5 m (2 m în zonele cu infestare 
ridicată) în zonele în care au fost văzuţi şoareci. Verificaţi la 
intervale regulate consumul momelilor şi înlocuiţi-le pe cele 
consumate sau deteriorate până când consumul încetează. 
Repetaţi tratamentul în cazul infestarilor nou apărute (ex. urme noi 
sau excremente). Şoarecii sunt foarte curioşi, şi ar putea ajuta 
programul de combatere dacă aţi muta momelile la interval de 2 - 3 
zile, atunci când punctele de intoxicare sunt inspectate şi 
reumplute. Controlaţi frecvent punctele de intoxicare în primele 10 
- 14 zile şi înlocuiţi momelile consumate de rozătoare, sau cele 
care au fost afectate de apă sau care au fost contaminate de 
murdărie. Dacă toată momeala a fost consumată, reîncărcați 
stațiile de intoxicare cu cantitatea de momeală maximă admisă şi 
plasaţi mai multe staţii de intoxicare. Nu măriţi cantitatea de raticid 
în stația de intoxicare.
Informaţii privind rezistenţa: Trebuie să se ţină cont de 
rezistenţa populaţiei de rozătoare la Brodifacoum atunci când se 
decide tipul de rodenticide care urmează a fi folosit. În cazul în care 
se constată, sau se suspectează, rezistenţă la Brodifacoum, se va 
recurge la strategii de management al rezistenţei.
Instrucţiuni de depozitare: A se păstra la rece, într-un loc uscat şi 
bine ventilat. Păstraţi numai în recipientul original. A se păstra sub 
cheie şi a nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de 
alimente, băuturi şi hrană pentru animale.
Instrucțiuni pentru eliminarea, în deplină siguranță: A nu se 
elimina acest produs și ambalajul său decât după ce s-au luat toate 
precauțiile. Ambalajul, produsul neutilizat şi rozătoarele moarte se 
vor elimina conform reglementărilor locale. Dacă este cazul, 
consultaţi autorităţile locale. 
Utilizarea în spaţii publice: Dacă produsul este utilizat în spaţii 
publice şi nu se folosesc staţii de intoxicare, se vor implementa 
următoarele măsuri: se marchează zona tratată pe toată durata. 
Împreună cu momelile, se furnizează o notificare în care să se 
explice riscul de otrăvire primară sau secundară cu anticoagulanţi, 
precum şi măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de 
otrăvire. Dacă se folosesc staţii de intoxicare securizate cu cheie, 
acestea trebuie marcate clar pentru a indica că au in interior 
rodenticide şi că nu trebuie deranjate.
Informaţii pentru medic: Antidot - Vitamina K1 - se 
administrează sub supraveghere medicală. Reacţii apar când 
coagularea sângelui este inhibată, prin interacţiune cu vitamina 
K1. Simptomele de intoxicare pot include: învineţirea cu mai multă 
uşurinţă, hemoragii nazale sau gingivale, sânge în scaun sau 
urină, sângerare excesivă la nivelul tăieturilor sau abraziunilor 
minore. Atenţie, simptomele de intoxicaţie se pot dezvolta pe 
parcursul a câteva zile.

Instrucţiuni de utilizare şi de manipulare 
în siguranţă
Fraze de Risc și Precauție:
P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P220 - A se păstra/depozita departe de 
îmbrăcăminte, alimente, băuturi, materiale 
combustibile.
P262 - Evitaţi orice contact cu ochii, pielea 
sau îmbrăcămintea.
P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P301+P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un 

CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P404+P405 - A se depozita într-un recipient închis.
Fraze de Pericol:
EUH 401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi 
mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.
H360D - Poate dăuna fertilităţii sau fătului.
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere 
prelungită sau repetată.
Informaţii suplimentare de siguranţă: A se evita dispersarea în 
mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de 
securitate. Respectaţi instrucţiunile de utilizare pentru a evita 
riscurile pentru om şi mediu. Folosiţi recipiente pentru momeli 
marcate clar "Otravă" la toate punctele de intoxicare. Pe perioada 
de tratament, şi după încheierea tratamentului, se vor îndepărta 
orice resturi de momeli, rozătoare moarte şi se vor elimina în mod 
responsabil. Preveniţi accesul la momeală al copiilor, animalelor 
domestice şi de companie (în special pisici, câini sau porci). Este 
ilegală utilizarea acestui produs cu scopul intoxicării intenţionate a 
animalelor nevizate, benefice şi protejate. Nociv pentru flora şi 
fauna sălbatică.
Instrucţiuni de utilizare şi de manipulare în siguranţă: Citiţi 
întotdeauna eticheta înainte de utilizare şi urmăriţi instrucţiunile. 
Produsul trebuie manipulat în siguranţă. În cazul utilizatorilor 
profesionali se recomandă folosirea echipamentului individual de 
protecţie (EIP). A se purta mănuși de protecție corespunzătoare. 
Nu decantaţi produsul în recipient neetichetate. Evitaţi toate 
expunerile inutile, în special ingerarea. Evitaţi contactul cu pielea. 
O inspecţie minuţioasă a zonelor infestate este esenţială, în 
special în locuri izolate şi adăpostite, pentru a determina gradul de 
infestare. Momelile se vor depozita într-un loc securizat, în staţii 
toxice sau alte aplicaţii în aşa fel încât să reducă riscul consumului 
acestora de către alte animale sau de către copii. Acolo unde este 
posibil, momelile se vor fixa pentru a nu putea fi trase şi 
îndepărtate. Rozătoarele moarte, resturile de momeală nefolosite 
sau fragmentele de momeală găsite la distanţă de staţia de 
intoxicare vor fi adunate în timpul operaţiunilor de control pentru a 
minimaliza riscul de consum şi otrăvire a copiilor, animalelor de 
companie şi a altor animale nevizate.
Primul ajutor: În caz de accident, ingerare accidentală sau dacă 
vă simţiţi rău, cereţi imediat sfatul medicului (dacă este posibil, 
arătaţi eticheta). În caz de contact cu pielea, spălaţi cu apă şi 
săpun. Dezbrăcați și spălaţi îmbrăcămintea contaminată. În caz de 
contact cu ochii, scoateţi lentilele de contact, dacă purtaţi, şi clătiţi 
cu grijă cu apă timp de 15-20 minute. Cereţi imediat sfatul 
medicului. În caz de înghiţire, cereţi imediat sfatul medicului şi 
arătaţi recipientul sau eticheta. 
În caz de intoxicații accidentale: Informaţii despre otrăvuri: 
Pentru informaţii sau pentru a raporta un incident de intoxicare 
contactaţi la telefon: 021 318 3620 reţineţi eticheta ca referinţă. 
www.ANPM.ro
Telefon de urgență: 021-318 36 06 | 021-318 36 20 (interior 235). 
Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare 
(orele 8:00 - 15:00) 
Institutul Național de Sănătate Publică: str. Dr. Leonte 
Anastasievici, nr. 1 - 3, sector 5, București, cod poștal 050463.
Termen de valabilitate: Produsul este valabil 2 ani de la data 
fabricației.
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Fata Verso

MOMEALĂ PELLETS

250 g

Conţine: Brodifacoum 0,005% w/w
şi benzoate de denatoniu 0,001% w/w

Momeală sub formă de peleți, gata de utilizare, care conţine 
brodifacum (0,005%) pentru folosire ca rodenticid de către utilizatorii 

profesionali și populație doar pentru combaterea șobolanilor în interior şi 
exterior, în jurul clădirilor, pentru protecţia sănătăţii publice, a produselor şi 

a materialelor depozitate.
Se foloseşte exclusiv ca rodenticid. Se recomandă utilizarea durabilă 

şi în siguranţă a produselor biocide. Este ilegală utilizarea acestui 
produs în alte scopuri, sau în alte modalităţi, decât cele descrise pe etichetă.

Autorizaţie Nr. RO/2014/0066/MRA/IE/BPA 70241 + IE/BPA 70240.
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