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Nº de autorização por reconhecimento mútuo sequencial para 

USO PROFISSIONAL: PT/DGS ARMPB-54/2016 Detentor da 

Autorização: SERRAIC – Create and Innovate, Lda. Produto biocida 

TP 14 – RODENTICIDA Tipo de formulação: RB - Isco (pronto-a-

usar) Autorização de Venda em Moçambique nº DSV-1725 

Detentor da Autorização: ATLANLUSI África, Lda. 

 

 

 

 

Embalagens disponíveis 

1 e 20 kg 

 

Forma de apresentação  

Isco rodenticida pronto-a-usar na forma de pasta fresca de cor 

vermelha, acondicionada em saquetas individuais de papel, de 

aproximadamente 20 g cada. 

 

Aplicações 

Adequado tanto em ambientes interiores ou exteriores, em torno 

de edifícios, celeiros, garagens, armários, jardins, em torno de 

edifícios industriais (incluindo armazéns e porões), quintas e 

edifícios civis. Destinado a uso profissional treinado.  

 

Espécies suscetíveis 

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

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

 

Composição 

100 g de produto contém: 

Bromadiolona (CAS 28772-56-7)…………………………..0,005 g 

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

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

 

Doses recomendadas e frequência de aplicação 

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

Rato-doméstico (Mus musculus): 2 estações de isco (contendo um 

isco de 20 g em saqueta de papel alimentar) por cada 100 m
2
 de 

área infestada, ou seja, 40 g de isco por cada 100 m
2
. Rato-preto 

(Rattus rattus) e ratazanas (Rattus norvegicus): 3-5 estações de 

isco (contendo um isco de 20 g em saqueta de papel alimentar) 

por cada 100 m
2
 de área infestada, ou seja, 60-100 g de isco por 

cada 100 m
2
. 

 

Formulação 

Isco rodenticida pronto-a-usar com a substância activa 

anticoagulante/antagonista da vitamina K bromadiolona, eficaz 

em ratos-domésticos (Mus musculus), ratazanas (Rattus 

norvegicus) e ratos-pretos (Rattus rattus) após uma única 

ingestão. É eficaz em diferentes ambientes e mesmo na presença 

de fontes de alimentos altamente competitivos. Isco de cerca de 

20 g, composto por uma mistura equilibrada de componentes 

alimentares altamente atrativos para os roedores, como: farinha, 

açúcares, gorduras vegetais, proteínas e conservantes. O isco é 

caraterizado pela sua elevada palatabilidade e valor energético. É 

por isso um produto altamente competitivo com outras 

substâncias utilizadas como alimento pelas populações de 

roedores e recomendado para o controlo de roedores em 

diferentes ambientes. 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 

Uma peculiaridade da bromadiolona é que é normalmente bem 

aceite pelo paladar dos roedores; em alguns tipos de isco é a 

melhor substância raticida aceite. A bromadiolona (derivado de 

hidroxicumarina) pertence ao grupo dos rodenticidas anti-

coagulantes indiretos de segunda geração. É caracterizado por 

elevada toxicidade para os roedores, à semelhança do 

brodifacume. A sua toxicidade é eficaz, independentemente da 

duração do consumo de iscos. Segundo estudos na área, entre 

90% e 100% dos ratos alimentados durante 1, 2 ou 4 dias com 

iscos contendo 0,005% bromadiolona morrem. Além disso, 

morrem independentemente da quantidade de bromadiolona 

ingerida. 

 

Modo de ação 

Atua por ingestão, provocando redução da taxa de protrombina, 

que consequente inibibe a vitamina K1 provocando alterações no 

mecanismo de coagulação do sangue. É eficaz contra roedores 

resistentes à warfarina e ao cumetetralilo.  
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Depois da ingestão os roedores morrem sem sofrimento e sem 

causar suspeita nos restantes membros da população, que 

continuam a consumir o produto.  

 

Método de aplicação 

Colocar e fixar bem o isco dentro de estações de isco invioláveis, 

próprias para o efeito, para que fiquem protegidas de danos 

exteriores, para que se evite a sua dispersão no ambiente e para 

evitar que animais não-alvo ingiram o isco. As estações devem ser 

controladas em intervalos de 7 dias e devem ser removidos os 

iscos consumidos. O número de estações de isco depende do local 

do tratamento, tamanho e gravidade da infestação, utilizador e 

necessidades do utilizador. Os iscos consumidos devem ser 

retirados em intervalos regulares até que o consumo termine. 

Caso não seja observado consumo de iscos durante mais de 3 dias, 

considera-se que se alcançou o controlo da infestação e as 

estações de isco devem ser removidas do local.  

 

Conselhos de aplicação 

Para uma utilização correta do produto, seguir as instruções do 

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

Aplicar a quantidade de produto adequada ao grau de infestação. 

Posicionar os iscos 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 direta. Em locais com vigas ou em sótãos, colocar as 

estações nas esquinas e entre as vigas e o telhado. As armadilhas 

com os iscos devem ser colocadas a uma distância de 5-10 metros 

entre eles. Verificar a cada 2-3 dias a quantidade de isco 

disponível, renovando conforme necessário (normalmente uma 

vez por semana). Os roedores mortos devem ser removidos 

diariamente, de acordo com a legislação em vigor. Os restos de 

isco devem ser destruídos no final do tratamento, de acordo com 

a legislação em vigor. O produto não está destinado a atração 

permanente: organizar tratamentos para durar 6 semanas, no 

máximo. 

 

Informações sobre prováveis efeitos directos ou indirectos, 

instruções de primeiros socorros e emergência  

Mecanismo de acção: A substância activa do Rakan Brom Isco 

Fresco é um anticoagulante químico de longa duração que diminui 

a síntese hepática dos factores k-dependentes. Sintomas: 

Intoxicação grave por ingestão provoca inibição da vitamina K, 

provocando hemorragias dérmicas e nas mucosas. Os sintomas a 

ocorrer noutros sistemas são principalmente hemorragias. 

Terapia: Em caso de ingestão de grandes quantidades, provocar o 

vómito, fazer lavagem gástrica e monitorizar a actividade da 

protrombina e se diminuir deve ser administrada vitamina K1. 

Seguir o protocolo médico adequado. 

 

Medidas de mitigação de riscos 

O produto deve ser colocado em estações de isco apropriadas, 

protegidas das condições ambientais. As estações de isco devem 

ser colocados de forma segura, de modo a minimizar o risco de 

adulteração e ingestão acidental por crianças e animais não-alvo. 

Evitar tratamentos na presença de comida para animais não 

protegida. Garantir sempre que as estações de isco estão sempre 

seguras e que os iscos não podem ser arrastados pelos roedores. 

Utilizar luvas de borracha quando manusear os iscos e/ou 

roedores mortos. Em caso de contaminação lavar eficazmente as 

mãos com sabão e água abundante; em caso de suspeita de 

ingestão consultar um Centro Antivenenos. 

 

Avisos 

Leia e guarde a Ficha de Dados de Segurança. Durante o 

tratamento a área deve estar devidamente assinalada e os 

utilizadores da área devem ser informados. Os meios de primeiros 

socorros devem estar disponíveis. Organizar os iscos de modo a 

evitar ingestões acidentais por crianças e animais não-alvo. Não 

contaminar as pessoas, animais, produtos alimentares, bebidas e 

seus recipientes com o produto.  

 

Condições de armazenamento e validade do produto sob 

condições normais 

Manter as embalagens bem fechadas em locais frescos e secos, 

comida e animais domésticos. Proteger dos raios solares directos. 

Manter afastado de fontes de combustão. Assegurar 

ventilação/aspiração na aplicação. O prazo de validade provisório 

do produto é de 2 anos. 

 

Informação legal 

O fabricante não assume qualquer responsabilidade para com 

terceiros. O usuário do produto é também responsável perante 

terceiros. 

 

 


