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Nº de autorização por reconhecimento mútuo sequencial para 

USO PROFISSIONAL: PT/DGS ARMPB-37/2015 Detentor da 

Autorização: ATLANLUSI Europe, Lda. Produto biocida TP 14 – 

RODENTICIDA Tipo de formulação: RB - Isco (pronto-a-usar) 

Autorização de Venda em Moçambique nº DSV-1367 

Detentor da Autorização: ATLANLUSI África, Lda. 

 

 

 

 

Embalagens disponíveis 

4, 10 e 20 kg 

 

Forma de apresentação  

Isco rodenticida pronto-a-usar na forma de um bloco de cor roxo, 

em forma de cubo com furo ao centro, com aproximadamente 20 

g e dimensão de 28x28x30 mm. 

 

Aplicações 

Recomendado para o controlo de roedores, em interior ou 

exterior,  em locais habitados, zonas industriais, armazéns 

agrícolas e florestais, entre outros. Pode ser usado dentro e à 

volta de edifícios rurais, civis e industriais (incluindo armazéns e 

porões de navios), casas, celeiros, garagens, salas de serviço e 

jardins residenciais. 

 

Espécies suscetíveis 

Rato-doméstico (Mus musculus), Ratazana (Rattus norvegicus) e 

rato-preto (Rattus rattus), juvenis e adultos. 

 

Composição 

100 g de produto contém: 

Brodifacume (CAS 56073-10-0)………………………...….0,005 g 

Benzoato de denatónio…………………...…………...…..…0,001 g 

Substâncias palatáveis e co-formulantes…………..até 100 g 

 

Dose de aplicação 

O produto deve ser usado de acordo com as doses indicadas. 

Rato-doméstico (Mus musculus): 40 g (2 blocos) por cada 100 m
2
; 

Ratazana (Rattus norvegicus) e Rato-preto (Rattus rattus): 60-100 

g (3 a 5 blocos) por cada 100 m
2
 

 

Formulação 

Rakan Blocos Brodifacume é um isco rodenticida pronto-a-usar na 

forma de blocos, contendo um ingrediente activo anticoalugante 

conhecido como brodifacume, eficaz no rato-doméstico (Mus 

musculus), ratazanas (Rattus norvegicus) e rato-preto (Rattus 

rattus) mesmo após uma única ingestão, e sem alertar a restante 

população de roedores. É composto por uma mistura equilibrada 

de componentes alimentares, entre os quais cereais integrais e 

vegetais, bastantes agradáveis para os roedores. Formulado com 

parafina que dá ao isco alta resistência à humidade e até mesmo 

ao contacto direto com água. Por este motivo o Rakan Blocos 

Brodifacume é indicado para locais onde os iscos tradicionais 

podem desenvolver bolor e perder rapidamente a sua 

palatibilidade, como em adegas, locais frequentemente lavados, 

áreas exteriores, fossas sépticas, esgotos, entre outros. É um 

produto seguro, pois à formulação do isco foi adicionado 

benzoato de denatónio, substância extremamente amarga que 

estimula a rejeição imediata por crianças e animais de estimação, 

evitando a ingestão acidental do produto em quantidades letais. 

Nesta concentração a substância não é sentida no paladar dos 

roedores. 

 

Propriedades 

O brodifacume (derivado de hidroxicumarina) é o mais recente 

rodenticida anti-coagulante indireto. A sua principal caraterística é 

a sua alta toxicidade para organismos-alvo, que causa a morte de 

roedores apenas com uma única ingestão. Actua por inibição da 

vitamina K1 que provoca alterações no mecanismo de coagulação 

do sangue. O brodifacume também é eficaz contra roedores que 

desenvolveram resistência a outros anti-coagulantes.  

Com base em valores de toxicidade aguda para Mus musculus, o 

brodifacume é duas vezes mais eficaz que o difenacume, três 

vezes mais eficaz que difetialona e quatro vez mais eficaz que a 

bromadiolona. Depois da ingestão os roedores morrem sem 

sofrimento e sem causar suspeita nos restantes membros da 

população, que continuam a consumir o isco.  

 

Instruções de uso 

O produto está pronto-a-usar devendo ser utilizado de acordo 

com as doses de aplicação recomendadas. Os iscos devem ser 

colocados em estações rateiras apropriadas, protegidos dos 

agentes atmosféricos, evitando assim a ingestão por crianças e 

animais não-alvo, ao mesmo tempo que se evita a libertação dos 

iscos no ambiente. Inspeccione a área infestada e coloque as 

estações nos refúgios e ao longo dos caminhos feitos pelos 
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roedores, nas áreas mais afectadas. Não tocar no isco com as 

mãos desprotegidas, utilizar sempre luvas adequadas. Identificar 

claramente a área tratada. Verificar as estações semanalmente e 

substituir se necessário. Verificar frequentemente se existem 

animais mortos para os remover e eliminar de acordo com os 

regulamentos em vigor. Não elimine os roedores mortos no lixo 

comum nem no solo. Utilizar luvas adequadas para manusear os 

roedores mortos. Não reutilizar a os iscos mordidos nem os 

eliminar no ambiente. Eliminar a embalagem de acordo com os 

regulamentos em vigor. Este produto não está indicado para ser 

usado em tratamentos a longo-prazo. Os tratamentos devem ser 

calendarizados de modo a durarem no máximo 6 semanas. No 

final do tratamento remover as estações e eliminar os restos de 

isco de acordo com os regulamentos em vigor. Ler atentamente as 

indicações de uso do rótulo. Ler atentamente a Ficha de Dados de 

Segurança do produto. PRODUTO DESTINADO APENAS AO USO 

PROFISSIONAL. 

 

Conselhos de uso 

Examinar a área a tratar e criar pontos de saída. Colocar a 

quantidade de produto adequada ao grau de infestação. 

Posicionar os blocos dentro ou perto das tocas dos roedores e nos 

seus locais de passagem: junto a paredes, esquinas, etc., isto é, 

em locais periféricos e não em locais centrais, sempre abrigados 

da chuva directa. Em locais com vigas ou em sótãos, colocar as 

estações nas esquinas também, e entre as vigas e o telhado. 

Organizar os iscos de modo a evitar ingestões acidentais por 

animais não-alvo. Controlada a praga, recomenda-se que se 

mantenha uma série de iscos para prevenir uma nova invasão. 

Não congelar. Não utilizar sobre superfícies usadas para a 

manipulação, preparação ou consumo de alimentos. 

 

Informação médica 

Modo de acção: A substância activa do produto é um antagonista 

da vitamina K que reduz a síntese hepática dos factores K-

dependentes. Sintomas: Intoxicação grave por ingestão de 

grandes quantidades provoca inibição da vitamina K, provocando 

hemorragias dérmicas, nas membranas mucosas, órgãos e 

parênquima. Os sintomas que ocorrem noutros sistemas são 

principalmente hemorrágicos. Terapia: Em caso de ingestão de 

grandes quantidades provocar o vómito e fazer lavagem gástrica. 

Monitorizar a actividade da protrombina logo a seguir à ingestão e 

nos dias seguintes. Se a actividade da protrombina for reduzida, 

administrar vitamina K. Seguir o protocolo médico apropriado. 

Contra-indicações: Anticoagulantes. 

 

Avisos 

As estações de isco devem estar posicionadas de modo seguro de 

modo a minimizar o risco de adulteração e ingestão acidental por 

crianças ou por animais não-alvo. Garantir que as estações estão 

bem fixas e que os iscos não podem ser arrastados pelos 

roedores. Evitar tratamentos na presença de comida ou utensílios 

de comida. Este produto não é para uso agrícola. Em caso de 

contaminação, lavar as mãos com água corrente e sabão. Não 

reutilizar a embalagem ou eliminar no ambiente. Eliminar a 

embalagem de acordo com os regulamentos em vigor. Em caso de 

suspeita de ingestão contactar o Centro de Informação Anti-

Venenos (CIAV). O produto pode ser perigoso se ingerido por 

animais de estimação ou outros animais não-alvo; em caso certo 

de ingestão provocar o vómito, procurar um médico veterinário e 

mostrar esta embalagem ou rótulo. 

 

Validade 

O prazo de validade pode ir até 24 meses, a contar da data de 

fabrico e nas condições normais de armazenamento. Manter o 

produto na embalagem original, em local fresco, seco e bem 

ventilado. 

 

Informação legal 

As recomendações e informação cedida são fruto de amplos e 

rigorosos estudos. No entanto durante a sua utilização podem 

intervir diversos factores que escapam ao nosso controlo: 

preparação de misturas, modo de aplicação, clima, etc. A empresa 

garante a composição, formulação e conteúdo. O utilizador é 

responsável pelos danos causados por inobservância total ou 

parcial das instruções do rótulo.  

 

 


