Ficha Técnica Ratoway Isca Grãos
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, AS PRECAUÇÕES
GERAIS E ADVERTÊNCIAS DO RÓTULO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

Nome Comercial: Ratoway Isca Grãos
Nome Comum: Brodifacoum
Categoria: Raticida Grãos
Registro no M.S.: nº 3.4819.0006
Composição Química: 3-[3-(4ʹ-bromobiphenyl-4-yl)1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin
COMPOSIÇÃO:
Brodifacoum.................................................... 0,005% p/p
Inertes (desnaturante, corante e atrativo)..q.s.p. 100% p/p
INDICAÇÕES DE USO:
RATOWAY ISCA GRÃOS é um raticida anticoagulante
elaborado com Brodifacoum, de pronto uso, eficaz no
controle de ratos (Rattus rattus), ratazanas (Rattus
novergicus) e Camundongos (Mus musculus).
INSTRUÇÕES DE USO:
NÃO ABRA A EMBALAGEM. Colocar os sachês onde se
observam os sinais da presença dos roedores, de 2 a 7
sachês de 25 g a uma distância 3 a 8 metros. Também é
eficaz colocar as iscas em caixas porta iscas, e deixar em
locais próximos às tocas ou em locais onde os roedores
vivem e transitam. Verificar após uma semana e reaplicar o
produto nos locais onde houve o consumo das iscas, com o
objetivo de eliminar aqueles roedores que não tiveram a
oportunidade de consumir o raticida quando da primeira
aplicação.
Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de
3 a 5 dias.
PRECAUÇÕES:
- CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU
ABSORÇÃO PELA PELE!
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS
ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha,
plantas e aquários.
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar o contato com a
pele, boca e olhos.
- Não comer, beber e nem fumar.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Aplicar em lugar inacessível a 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.

PRIMEIROS SOCORROS:
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação
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 acidental não provoque o vômito.
ELIMINAÇÃO E DESCARTE:
Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do
agente tóxico (iscas) e embalagens, envolvendo
previamente os mesmo, usando luvas e sacos de lixo.
ARMAZENAMENTO:
Conservar o produto sempre na sua embalagem original
em local seco, ventilado e temperatura ambiente.
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
José Ribeiro Neto
CRQ – 04414625 XII Região
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: CUMARÍNICO
Nome Comum: BRODIFACOUM
Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 injetável e
tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: (62) 3255-8800
Centro de Informações Toxicológicas – CIT/GO: 0800646430
FABRICANTE:
QUIMIWAY INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
CNPJ: 11.611.473/0001-41
Fone: (62) 3255-8800
Site: www.quimiway.com.br
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