FICHA TÉCNICA RATOZAN PÓ
INDICAÇÕES DE USO: O raticida pó de contato RATOZAN é formulado com Cumatetralil e eficaz no
combate a ratos, ratazanas e camundongos. É de pronto uso e fácil aplicação, através do sistema de
polvilhamento do seu frasco talqueira. O pó adere à pelagem do roedor que, na tentativa de se limpar,
acaba ingerindo o raticida. RATOZAN tem como ação tóxica a fragilidade capilar, provocando hemorragias internas, que levam os roedores a morte de forma lenta, fazendo com que os outros roedores não
desconfiem do tratamento de controle que esta sendo realizado.
COMPOSIÇÃO: Cumatetralil 0,75% p/p, Benzoato de Denatônium 0,002% p/p, Corante CI 42090 e
Veículo.
MODO DE USAR: Polvilhar o produto nos locais de passagem dos roedores, como: trilhas, tocas e locais
onde eles possam se esconder. Aplicar 10cm de largura por 1,5m de comprimento. Recomenda-se reaplicar o produto até não encontrar mais sinais de fezes ou roedores na área polvilhada. Após a ingestão os
roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias. Os roedores mortos devem ser enterrados ou queimados.
APRESENTAÇÃO: Frascos 1Kg (caixas contendo 6 unidades)

PRECAUÇÕES:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS
INGES-ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGES
TÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.
• Manter 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 para uso alimentar;
• Só utilize em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésti
domésticos;
• Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e
olhos;
• Não comer, beber nem fumar;
• Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos;
• Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possi
possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente;
• As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.

empresa. Observar a legislação estadual e municipal vigente.
Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo
para destinação final.

PRIMEIROS SOCORROS:
• 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;
• Em caso de intoxicação, procure o Centro de Intoxicações ou Servi
Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto;
• Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
• Em caso de ingestão não provoque vômito.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:
Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

MEDIDAS DE SEGURANÇA:
• Usar luvas,máscara e proteção ocular;
• Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza;
• Em caso de derramamento, isolar e sinalizar a área contaminada e
seguir as instruções: PISO - Fazer barreira de contenção com objetos
que impeçam o vazamento do produto, em seguida, recolher o material com o auxílio de uma pá e colocar em sacos plásticos resistentes,
lacrar e identificar. CORPOS D’AGUA: Interromper imediatamente o
consumo humano e animal e contatar o centro de emergência da

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICA:
• Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes;
• Não se deve contaminar os cursos de água;
• Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos;
• Promover a aeração do local tratado a fim de diminuir a incidência
de resíduos voláteis e do ativo no ambiente;
incinera
• Método preferencial do descarte da embalagem vazia é a incineração através da queima ou do lixo tóxico autorizado;
• Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do
produto de forma segura.
CONSERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO:
Conserve o produto em local seco, ventilado e coberto, sem abrigo
do sol e do calor excessivo.

REGISTRO NO M.S:
3.5685.0017.001-8
INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Cumarinico
Nome Comum: Cumatetralil
Antídoto/Tratamento: Vitamina K-1 injetável e
sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221
Centro de Informações Tóxicológicas: 0800-0148110
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