FICHA TÉCNICA RATOZAN PÓ
INDICAÇÕES DE USO: Ratozan pó é um raticida de ação anticoagulante, de dose múltipla, eficaz no
combate aos ratos de telhado (Rattus rattus), ratazanas (Rattus norvegicus) e camundongos (Mus
musculus).
COMPOSIÇÃO: CUMAFENO (Warfarin) 1% p/p, benzoato denatonium (desnaturante), veículo, corante e
antiaglomerante.
MODO DE USAR: Ratozan pó, vem pronto para uso. O produto deve ser polvilhado dentro das tocas,
sobre as trilhas e passagens dos roedores. Também pode ser usado em “estações porta-pó” que devem
ser distribuídas nos locais onde os ratos e camundongos freqüentam.
Aplicar o produto espalhando aproximadamente 20g do pó por ponto, de tal forma que os roedores alvo
ao se deslocarem entrem em contato com o pó. Este adere a sua pelagem. Ao tentarem removê-lo, os
ratos e camundongos acabam ingerindo quantidades suficientes para intoxicá-los e levá-los a morte.
APRESENTAÇÃO: Talqueiras de 100g caixas contendo 24 unidades) | Frascos de 1Kg (caixas contendo
6 unidades).

PRECAUÇÕES / ADVERTÊNCIAS
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS
ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA A 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.
• Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
• Recomenda-se utilizar o produto em áreas externas.
• 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.
• Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e
olhos.
• Não comer, beber, nem fumar.
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.

local prévia e adequadamente destinado a esta finalidade.
• Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.
• Não se deve contaminar os cursos de água.
• Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada;
recolha o material com auxílio de pá e coloque em recipiente lacrado
e identificado; contate a empresa registrante.
• Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
CONSERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO:
Conserve o produto em local seco, ventilado e coberto, sem abrigo
do sol e do calor excessivo.
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INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Cumarinico
Nome Comum: Cumafeno (Warfarin)
Antídoto/Tratamento: Vitamina K-1 injetável e
sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221
Centro de Informações Tóxicológicas: 0800-0148110

MEDIDAS DE SEGURANÇA:
• Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.
• Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do
produto de forma segura.
• As embalagens vazias devem ser inutilizadas, embaladas em sacos
plásticos fechados e identificados.
• Encaminhar para postos de recebimento ou incinerador licenciado.
Observar legislação estadual e municipal específicas.
• O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente e em
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