FICHA TÉCNICA
Lote 48, s/n° - Setor Industrial
CEP 78640-000 - Canarana-MT
E-mail: atendimento@natucid.com.br
Fone: (66) 3478-1932

CLASSE:
Raticida
GRUPO QUÍMICO:
Compostos anti coagulantes derivado da hidroxicumarina.
INGREDIENTE ATIVO:
Brodifacoum........................0,005%
NOME QUÍMICO:
3-[3-(4-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4hidroxicoumarin
FÓRMULA MOLECULAR:
C31H23Br3O
MECANISMO DE AÇÃO:
É um raticida anti coagulante que age inibindo a ativação da
vitamina K, afetando assim os
mecanismos de coagulação. Provoca também lesões capilares,
que somado à ação
anti coagulante, aumenta a tendência ao sangramento.
DADOS TOXICOLÓGICOS:
Classe toxicológica III
Dl50 OraldoI.A:0,4mg/kg
Solubilidade: Insolúvel em água.
INDICAÇÃO DE USO:
Raticida anti coagulante de dose única, eficaz no combate aos
ratos e camundongos.
MODODEUSAR:
- Colocar as iscas grãos de preferência dentro de caixas portaiscas próximo
a tocas em locais onde os ratos vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde
as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os ratos morrem no período médio de 3 a 5
dias.
AÇÃO TÓXICA:
Fragilidade capilar e hemorragias (acúmulo do efeito).
ANTÍDOTOS/TRATAMENTO:
Vitamina K1 e tratamento sintomático
RESTRIÇÕES DE USO:
• Não misture o produto com alimentos ou outras iscas. • Não colocar
o produto onde seja possível a contaminação de alimentos.
ADVERTÊNCIAS:
• Sempre usar luvas impermeáveis ao manipular o produto. • Só
utilizar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. •
Recomenda-se o uso de caixas porta-iscas para proteger
o produto das intempéries e dificultar o acesso de espécies não-alvo
ao raticida.

• Os pontos de iscagem devem ser inspecionados a cada 7 dias para
verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas
não forem consumidas.
PRECAUÇÕES GERAIS:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS
ANIMAIS DOMÉSTICOS. • Não aplicar sobre alimentos e utensílios
de cozinha, plantas e aquários. • Não fumar ou comer durante a
aplicação. • Manter o produto na embalagem original. • Não reutilizar
as embalagens vazias. • Em caso de intoxicação, procurar o Centro
de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou
rótulo do produto. • 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. • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local
ventilado. • Em caso de ingestão não provoque o vômito. •Durante o
manuseio, usar luvas e evitar o contato com a pele, boca e olhos. •
Não comer, beber nem fumar. • Depois de aplicar o produto e, no
caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância,
em contato com os olhos, lavar com água em abundância.
• Aplicar 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. • Usar luvas
impermeáveis ao manipular o produto. • Não transportar nem
armazenar com alimentos nem medicamentos. • Produto tóxico para
mamíferos, aves e peixes. • Não se deve contaminar os cursos de
água. • Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do
produto e embalagens, envolvendo previamente os mesmos,
usando luvas e sacos de lixo. • Manter a embalagem fechada. •
Armazenar ao abrigo da luz, calor e umidade, em local ventilado e de
acesso restrito, evitando a entrada de pessoas não autorizadas e
crianças.
APRESENTAÇÃO:
- Embalagem Primária: Saco plástico - 20gr
- Embalagem Secundária: Caixa Papelão - 10Kg
- Embalagem Primária: Saco Papel - 20gr
- Embalagem Secundária: Caixa Papelão - 10Kg
- Embalagem Primária: Pote Plastico - 75gr
- Embalagem Secundária: Caixa Papelão - 9,750kg
- Embalagem Primária: Pote Plastico - 500gr
- Embalagem Secundária: Caixa Papelão - 10kg
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Élcio da Silva Ramalho
CREA: 2607394970
REGISTRADO NO MS Nº: 3.3201.0002.003-8
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (66) 3478-1932
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 014.1149
CEATOX: 0800 722.6001

ANTES DE USAR, LEIA SEMPRE AS INSTRUÇÕES
DO RÓTULO E DA FICHA TÉCNICA.

