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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

 

1 - Produto: MADERAT RATICIDA GRANULADO 

2 - Forma Física: Sólidos 

3 - Categoria: Raticida - Venda Livre 

4 - Formulação: Isca granulada 

 

Componentes Concentração (% p/p) 

Bromadiolone 0,005 

Benzoato de Denatonium (Bitrex) 0,001 

Inertes 99,985 

Total 100,000 

 

4.1 – Princípio Ativo: 

Nome 3-[3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-

hydroxycoumarin 

Nome Comum: BROMADIOLONA 

Registro CAS: 28772-56-7 

Fórmula Bruta: C30H23BrO4 

Atuação: Ingestão 

 

5 - Modo de usar: 

Colocar MADERAT RATICIDA GRANULADO nas tocas e em outros 

locais onde os roedores vivem e transitam. Colocar as iscas de tal maneira que 

os roedores possam comer sem serem molestados e que o maior número 

possível tenha acesso ao produto. Assim, a quantidade de pontos de iscas tem 

a sua variação de acordo com o grau de infestação, bem como o tamanho da 

área a ser desratizada.  

Deve-se, como recomendação geral, colocar uma dose de 25g em cada 

toca, bem como cada ponto de isca, numa distancia 25m2 entre si e dispostos  
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de tal forma que evite o acesso e animais domésticos. Evitar o contato direto 

com o produto.  

Após 7 a 10 dias efetuar uma inspeção para avaliar o nível de 

contaminação. Reaplicar nos locais onde houve consumo e recolher, depois 

determinada a desratização, as sobras dos locais onde não houve consumo.  

 

5.1. Indicação de uso: Raticida de dose única indicado para controle de 

ratos de esgoto (Rattus novergicus), ratos de telhado (Rattus rattus) e 

camundongos (Mus musculus) em ambientes residenciais, comerciais e 

industriais.  

6 - Embalagem: 25g 

7 - Precauções: 

- CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 

DOMÉSTICOS; 

-Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários; 

-Não fumar ou comer durante a aplicação; 

-SÓ UTILIZAR EM LUGAR DE DIFÍCIL ACESSO A CRIANÇAS E ANIMAIS; 

-Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de 

Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 

-CUIDADO, PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA 

PELE; 

-Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar; 

-Não reutilizar as embalagens vazias;  

-Manter o produto na embalagem original;  

-Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água 

em abundância e sabão; 

-Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente 

em abundância; 

-Em caso de ingestão NÃO provoque vômito; 
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-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; 

-Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite acidentes; 

-Existem locais próprios indicados pelas Prefeituras Municipais - Sec. Meio 

Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o 

descarte. 

- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e 

os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir 

o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los 

devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no 

rótulo para a destinação final;  

- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente. 

 

8 – EPI’s: 

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, 

macacão impermeável, máscara e botas. 

 

9 - Informações Toxicológicas: 

 

 Grupo Químico: Cumarínico 

 Nome Comum: Bromadiolone 

Antídoto e Tratamento: Vitamina K, 20 a 60 mg, 3 vezes ao dia. 

Transfusões sanguíneas nos casos graves. 

 Telefone de emergência: (47) 3379-1342 

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina 

CIT/SC: 0800 643 5252 

 SAC DIPIL: 0800 702 5152. 

 

10 -  Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação 

 

  Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570004 

 


