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A Neogen lança estação de isca Attic Attack para o combate de roedores
LEXINGTON, Ky., 7 de fevereiro de 2019 — Isca para ratos e camundongos
em sótãos - agora mais fácil.
A nova, inovadora e patenteada estação de isca Attic Attack da Neogen,
coloca a isca de uma forma simples e eficaz, exatamente onde os ratos e
camundongos do teto estão ativos - ao mesmo tempo em que elimina a
necessidade de subir a sótãos de difícil acesso.
O design exclusivo do Attic Attack permite uma instalação fácil da base de
montagem em todos os tipos de teto. A base permanece no lugar enquanto
a estação pode ser removida e iscada sem necessidade de utilizar chaves.
Quando a isca for consumida, uma bandeira indicadora cairá, alertando que é
necessário colocar mais iscas.
“Um programa eficaz de controle de roedores depende da colocação de iscas
em áreas onde os roedores vivem e transitam”, disse a gerente sênior de
produtos de biossegurança da Neogen, Stacy Dixon. “A estação de isca Attic
Attack simplifica a colocação das mesmas em operações de aves e suínos,
assim como em outras instalações.”
A estação de isca Attic Attack da Neogen, oferece:
• Um método simples para ajudar a controlar ratos e camundongos no
sotão
• Design fácil de montar para simplificar a configuração
• Acesso completo desde áreas em baixo sem a necessidade de chaves
especiais ou Ferramentas
• Uma bandeira facilmente visível indicando que a isca foi consumida
• Compatibilidade com todas as iscas de bloco ou suaves da Neogen, incluindo Havoc®, CyKill™ e
DeciMax®
Para obter mais informações, contate a Neogen no +1 859/254-1221 ou visite o site animalsafety.neogen.com.

Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) desenvolve e comercializa produtos para a segurança alimentar e de
animais. A divisão de Segurança Alimentar da Neogen comercializa meios de cultura desidratados, kits para
testes diagnósticos de bactérias transmitidas por alimentos, toxinas naturais, alergênicos, resíduos de drogas,
doenças em plantas e controle de sanitização. A divisão de Segurança Animal é líder no desenvolvimento de
genoma animal junto com a fabricação e distribuição de uma variedade de produtos veterinários, incluindo:
kits diagnósticos, produtos farmacêuticos, instrumentos veterinários, cuidados com feridas e desinfetantes.
###
Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.

