Mattielo

Rat-Off Bloco
Grupo Quimico: hidroxicoumarina
Ingrediente Ativo: Brodifacoum
Nome Quimico: 3-(3-(4-bromo(1,1'-bifenil)--il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-1naftalenil)-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-one
Fórmula Bruta: C H Br
Concentração: 0,005% (Brodifacoum)
Dados Toxicológicos:
DL oral aguda em ratos 0,22 - 0,27 mg i.a/kg ou 1,10 - 1,40 g (isca)/kg
DL oral aguda em camundongos: 0,40 mgi.a/kg ou 0,20 g (isca)/kg
Formulação: Blocos parafinados
Registro ANVISA/MS N°3.1704.0024.001-0
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Raticidas eficazes a base de BROMADIOLONE ou BRODIFACOUM, de dose única, formulados em blocos parafinados
resistentes a umidade, e iscas granuladas.
Altamente palatáveis e atrativas aos ratos e camundongos devido a fórmula com aromatizantes e essência preferidas
dos roedores.
Produto pronto para uso e de segurança a animais domésticos e crianças devido ao BITREX (substância amarga) contida
nas suas formulações.
INDICAÇÕES:
Usados para controle de roedores como: ratos de esgoto (Rattus norvegicus), ratos de telhado (Rattus rattus) e
camundongos (Mus musculus), presentes em áreas píblicas, armazéns, comércios, residências, escolas, hospitais,
instalações rurais, etc.
MODO DE USAR:
Distribuir os sachês com iscas granuladas ou blocos parafinados em locais com infestações dos roedores,
preferencialmente abrigando o raticida em caixas porta iscas, ou distribuindo o produto em locais onde os roedores
transitam como: tocas, cantos, trilhas, bueros, etc. Esta operação deverá ser repetida de 7 a 10 dias após a primeira
aplicação até que se perceba que não está mais havendo consumo dos raticidas pelos roedores.
O aparecimento de ratos mortos com 5 a 7 dias da aplicação, ou, o não consumo do produto após este período, é um
indício de sucesso da eliminação dos ratos e camundongos.
Os blocos parafinados deverão ser usados preferencialmente em locais com umidade ou sujeitos a intempéries,
enquanto que as iscas granuladas poderão ser usadas em locais internos.
APRESENTAÇÕES
Blocos Parafinados de 20g e 5g, e Iscas Granuladas (sachês) de 25g.
OBS: Usar luvas ao manusear o produto; Evite contato com a pele e olhos.
DOSE:
Colocar 1 a 2 sachês ou blocos de 20g para uma área equivalente a 10m² ou a cada 10 metros
MODO DE AÇÃO:
Anti-coagulante do sangue produzindo hemorragias internas até a morte dos roedores.
AÇÃO TÓXICA:
Anti-coagulante sangüineo, fragilidade capilar e hemorragias.
ANTÍDOTO E TRATAMENTO:
Vitamina K1 e tratamento sintomático.
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