(BRODIFACOUM 0,005% m/m)
Raticida isca em pellets anticoagulante
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VENDA RESTRITA A
INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS
ESPECIALIZADAS
PROIBIDA A VENDA LIVRE
CUIDADO!

VENENO!

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE
USO, AS PRECAUÇÕES GERAIS E ADVERTÊNCIAS DO
RÓTULO E/OU PROSPECTO ANTES DE
UTILIZAR O PRODUTO

Peso Líquido:

“Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na prestação de
serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais
como indústrias em geral, instalações de produção, importação, exportação,
manipulação, armazenagem, transporte, fracionamento, embalagem, distribuição e comercialização de: alimentos, produtos farmacêuticos, produtos para
saúde, perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana
e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, clubes,
“shopping centers”, residências e condomínios residenciais e comerciais, veículos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de entretenimento e órgãos públicos
e privados, entre outros.”
COMPOSIÇÃO
Ingrediente ativo: BRODIFACOUM .......................................................... 0,005% m/m
Benzoato de denatonium (Bitrex) ............................................................... 0,001% m/m
Ingredientes inertes: Solventes, diluente, atrativo, conservante,
tensoativo, corante ................................................................................... 99,994% m/m
Contém Bitrex para prevenir a ingestão humana.
INSTRUÇÃO DE USO
• Colocar as iscas nas tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam.
• Colocar as iscas de modo que os roedores possam comer sem serem molestados e
que o maior número possível de roedores tenha acesso ao raticida.
• Assim, a quantidade de pontos de iscagem irá variar de acordo com o grau de
infestação e o tamanho da área a ser desratizada.
• Como recomendação geral, deve-se colocar 25g em cada toca e em cada ponto
de iscagem. Os pontos de iscagem devem estar distantes 5 a 10 metros entre si e
dispostos de modo a evitar o acesso de crianças ou animais domésticos.
• Efetuar uma inspeção após 7 a 10 dias para avaliar o nível de consumo e controle.
Reaplicar nos locais onde houve consumo e, após terminada a desratização, recolher
as sobras dos locais onde não houve consumo.
• Este produto não é indicado para uso em áreas sujeitas à umidade.
• A empresa controladora de pragas deve efetuar monitoramento constante,
protegidos e utilizar caixas iscas resistentes, seguras e fechadas para proteger a isca
do contato por crianças e animais domésticos.
• Não aplicar em locais de manuseio de alimentos ou em utensílios que possam ter
contato com alimentos. Deve-se restringir o acesso dos roedores a alimentos e água
durante a noite, mantendo a aplicação das iscas até que o consumo pare ou as
infestações sejam controladas. Deve-se manter pontos permanentes de aplicação
em locais sujeitos a infestações constantes de roedores.
RESTRIÇÃO DE USO
•

produto
O quando aplicado nas doses e formas recomendadas não apresenta
demais restrições de uso.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
• Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30 ºC).
• Proteger da umidade.

1 kg

PRECAUÇÕES DE USO
• CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
• CUIDADO! PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE.
• Durante o manuseio, usar luvas, máscaras, proteção ocular e evitar contato com a
pele, boca e olhos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e
aquários.
• Não fumar, beber ou comer durante a aplicação.
• Aplicar somente em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
• Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação
do rodenticida no ambiente.
• As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
• Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
• Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
• Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de
água.
• Advertir os usuários sobre as medidas e segurança e precauções a tomar para evitar
acidentes.
• Não reutilizar as embalagens. Manter o produto na embalagem original.
• Em caso de ingestão não provoque o vômito. Em caso de contato direto com o
produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato
com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso
de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando
a embalagem ou o rótulo do produto. Se inalado em excesso, remover a pessoa
para local ventilado. Em caso de ingestão acidental por animais domésticos e fauna,
procurar um Médico Veterinário levando a embalagem ou o rótulo do produto. Ligar
para o telefone de emergência 24 horas (0800 704 4304).
ARMAZENAMENTO:
Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol, do calor e fora do
alcance de crianças e dos animais. Não transportar nem armazenar com alimentos
nem medicamentos.
ELIMINAÇÃO E DESCARTE:
Após a utilização do raticida recomenda-se descartar os roedores mortos (queimar ou
enterrar); restos do agente tóxico (isca) deteriorados devem ser embalados, usandose luvas e sacos de descarte de material, e enviados para incineração ou consulte
o fabricante ou órgão ambiental sobre os procedimentos adequados. Restos de
embalagens devem ser adequadamente embalados e enviados ao distribuidor ou ao
programa de reciclagem aprovado e credenciado. Observar a legislação Municipal,
Estadual ou Federal
• Após a aplicação tome banho e troque de roupa. Não misture a roupa contaminada
com a de uso diário.
FABRICADO POR:
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. Rod. Professor Zeferino Vaz - SP 332,
s/nº, km 127,5 - Paulínia - SP - CEP: 13148-915 - CNPJ: 60.744.463/0010-80;
BIOQUIMICA de COLOMBIA S.A.S: Bogotá City, Colombia, Carrera 16 Nº. 10-42 Barrio: Voto Nacional;
SERVER QUÍMICA: Av. Norberto Carvalho, nº 1473 - Bloco 7B - Lorenzeti - Vera Cruz
- SP - CEP: 17560-000 - CNPJ: 04900875/0001-81;
IPANEMA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS - Rod. Raposo Tavares, km
113 - Araçoiaba da Serra - SP - CEP: 18190-000 - CNPJ: 64.687.015/0001-52.
Indústria Brasileira
Serviço de Atendimento ao Consumidor: C.A.S.A. 0800 704 4304
Registro no M.S. nº: 3.0119.6661
Responsável Técnico: Amarildo Ament - CRQ nº: 04215750 - IV Região - SP.
“O nome do produto e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia do Grupo
Syngenta”.
‘Bitrex’ e logotipo Bitrex são marcas registradas da Macfarlan Smith Limited.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Cumarínico
Nome Comum: BRODIFACOUM
Antídoto e Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático
Telefone de emergência 24 horas: 0800 704 4304
Nº do Lote: Impresso na embalagem
Data de Fabricação: Impresso na embalagem
Prazo de Validade: 2 anos após a data de fabricação

As informações constantes nesta página poderão sofrer mudanças e/ou atualizações. Para maiores informações, leia o rótulo do produto ou consulte um de nossos atendentes no
centro de atendimento ao consumidor – C.AS.A 0800 704 4304

