FICHA TÉCNICA RATOZAN PELLETS DOMÉSTICO
INDICAÇÕES DE USO: O raticida pellets doméstico RATOZAN é um produto pronto
uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.
COMPOSIÇÃO: Brodifacum 0,005% p/p, Benzoato de Denatonium 0,001% p/p, Atrativo
e Corante.
MODO DE USAR:
• Colocar os pellets em caixa porta iscas, deixar próximo as tocas e em locais onde os
roedores vivem e transitam.
• Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
• Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
• Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, usando
luvas e sacos de lixo.
APRESENTAÇÃO:
Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades)
Cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades)
Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades)
PRECAUÇÕES / ADVERTÊNCIAS:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS
ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.
• Mantenha o produto na embalagem original.
• Não reutilizar as embalagens vazias.
• Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
• Não coloque este produto em utensílio de uso alimentar.
• Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
• Mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
• Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
• Não misture ou aplique o produto com alimentos e outras iscas.
• Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e
olhos. Não comer, beber, nem fumar.
• A aplicação deve ser feita sem a presença de crianças e animais
domésticos.
PRIMEIROS SOCORROS:
• Depois de aplicar o produto, no caso de contato com a pele, lavar
com água e sabão em abundância. Em contato com os olhos, lavar
com água em abundância.
• Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou
Serviço de Saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do
produto.
• Em caso de ingestão, não provoque vômito.
• Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
RECOMENDAÇÕES:
• Sempre que possível usar porta-iscas. Não havendo caixa porta
iscas, colocar o produto dentro das tocas dos ratos ou protegidos em
seus caminhos.
• Aplicar o raticida fora das tocas ou das trilhas, além do risco inerente

ao produto, é uma perda econômica, porque os ratos não vão
encontrar o produto.
CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE:
• Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.
• Não se deve contaminar os cursos de água.
• Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
• A limpeza de eventuais resíduos seja feita com uso de luvas,
colocando em saco plástico devidamente fechado e encaminhando
para destinação final adequada.
• Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e
embalagens, envolvendo previamente os mesmos, usando luvas e
sacos de lixo.
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE:
• Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local
seco e ventilado.
• Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.
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