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Storm Bloco
STORM BLOCO é indicado para o controle de ratos, ratazanas camundongos. A morte do roedor ocorre alguns dias
após a ingestão de uma única dose, devido a hemorragias internas generalizadas.
ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
CONTEÚDO: 500 g (25 x 20 g cada)
COMPOSIÇÃO:
Ingrediente ativo: Flocoumafen
Formulação: Iscas granuladas
Concentração: 0,005%
Nome químico: 4-hydroxy - 3-{1,2,3,4-tetrahydro-3- [4-(4-trifluorimethylbenzyl=oxy)phenyl)-1-naphthyl] coumarin

Toxicologia:
DL50 oral/ratos albinos (machos e fêmeas).......2000 mg/kg
DL50 dermal/ratos albinos (machos e fêmeas)...4000 mg/kg
CL50 inalatória: não aplicável, por ser produto da área de saneantes.
Irritabilidade dérmica: Os animais apresentam eridema fraco e edema muito fraco - Irritabilidade ocular: não irritante.
Fórmula empírica: C33H25F3O4
INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Grupo químico: Derivado de cumarina
Nome comum: Flocoumafen
Ação tóxica: Anticoagulante, provoca fragilidade capilar e hemorragias.
Antídoto/Tratamento: vitamina K1 injetável.
Telefone de Emergência:
0800-11-2273

MODO DE APLICAÇÃO OU USO:
A- PREPARO DO LOCAL PARA ISCAGEM:
Inspecionar cuidadosamente a área infestada, para localizar todas as entradas, carreiras, tocas, ninhos e fontes de
alimento dos ratos, de forma a determinar os melhores "pontos de iscagem", cuidando para que sejam inacessíveis para
crianças e animais domésticos.
Cobrir ainda os "pontos de iscagem" com manilhas, tijolos, telhas, tábuas ou outros materiais de forma a protegê-los
da chuva e evitar o acesso de outros animais.
B- ISCAGEM
- Ratos e Ratazanas:
Selecionar pontos de iscagem adequados, tais como tocas de ratos, ativos, ao longo de carreiras de ratos e embaixo de
lixo amontoado. Colocar os blocos de 2 a 5 metros de distância um do outro, conforme o nível de infestação. Distribuir 10
blocos de 3,6 g ou 2 a 3 blocos de 20g em cada ponto de iscagem e 5 blocos de 3,6 g ou 1 bloco de 20g em cada toca
de rato, ratazana ou camundongo. Os "pontos de iscagem" deverão ser inspecionados após 3 dias da colocação dos
blocos e, qualquer bloco que tenha sido consumido, deverá ser reabastecido. Inspecionar todos os pontos de iscagem
e tocas de ratos em intervalos de 7 dias, reabastecendo os pontos e tocas, caso os blocos tenham sido consumidos.
- Camundongos:
Os camundongos geralmente percorrem pequenas distâncias dentro da área em que vivem e são mais difíceis de
combater que ratos e ratazanas devido aos seus hábitos imprevisíveis. Por isso, a prévia exploração do local a tratar é
muito importante. Distribuir 1 bloco de 20 g ou 5 de 3,6 g até 2 metros de distância entre iscas nas áreas onde a
presença de camundongos é mais frequente. Dentro de casas habitadas, depósitos, etc, colocar 1 bloco de 20 g ou 5 de
3,6 g em locais abrigados, inacessíveis para crianças, cães e gatos e onde os camundongos estão mais ativos, como sob
o assoalho, cavidades no teto, ao longo de tubulações e conduites e atrás de revestimentos de madeira, móveis e
utensílios domésticos. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados e reabastecidos com iscas a cada 7 dias.
INSTRUÇÕES GERAIS: (de acordo com portaria 321)
• Antes de usar leia com atenção as instruções do rótulo.
• Não aplicar o produto sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários.
• Tóxico para peixes.
• Não fumar durante a aplicação.
• Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais.
• Não reutilizar as embalagens vazias.
• Não colocar as "iscas" em pratos, pires ou qualquer outro utensílio doméstico.
• Manter o produto na embalagem original.
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• Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais.
PRIMEIROS SOCORROS
• Em caso de ingestão acidental, provocar o vômito e procurar imediatamente o médico levando a embalagem ou o rótulo
do produto.
• Evitar a inalação, aspiração e o contato com os olhos. Em caso de contato com a pele, lavar as partes atingidas com
água e sabão em abundância.
• Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do
produto.
• Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão.
• Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.
• Em caso de sobra de produto, o mesmo deverá ser recolhido e enterrado.
Responsável Técnico: José Roberto Teixeira Marques, CRQ 03311088 - 3ª Região.
Registrado no Ministério da Saúde sob nº: 3.0052.0048.001-1
FLOCOUMAFEN FABRICADO POR:
Sorex Limited - St. Michael’s INT. State - Cheshire - WA8-8TJ - Widnes - Inglaterra
Fabricante:
BASF S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 – 8º andar
Edifícil Faria Lima Square - Itaim Bibi
04538-132 – São Paulo - SP - CNPJ: 48.539.407/0001-18
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