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Autorização de venda, para uso não profissional, nº PT/DGS 

ARMPB-55/2016. 

 

Embalagem 

Saquetas de 100 g. 

Destinado a uso não profissional. 

 

Formulação 

Isco de cerca de 20 g, pronto-a-usar, composto por uma 

mistura equilibrada de componentes alimentares 

altamente atrativos para os roedores, como: farinha, 

açúcares, gorduras vegetais, proteínas e preservantes. 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.  

 

 

Utilização 

Recomendado para o controlo de roedores, em interior ou 

exterior,  em locais habitados, zonas industriais, armazéns 

agrícolas e florestais, entre outros. Recomenda-se para 

controlar roedores em diferentes ambientes, mesmo na 

presença de fontes de alimentos altamente competitivos. 

 

Espécies susceptíveis 

Rakan Isorat Bromadiolona Isco Fresco é principalmente 

recomendado para controlo de ratazanas (Rattus 

norvegicus, Rattus rattus) e rato-doméstico (Mus 

musculus). 

 

Composição de 100 g de produto 

Bromadiolona pura …………………………..…..………………. 0,005 g 

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

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

 

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.  

Depois da ingestão os roedores morrem sem sofrimento e 

sem causar suspeita nos restantes membros da população, 

que continuam a consumir o produto.  
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Informação toxicológica 

A bromadiolona tem toxicidade alta para roedores e baixa 

para outros mamíferos: 

LD50 oral rato: 1,31 mg/kg  

LD50 oral cão: 8,1 mg/kg  

LD50 dérmica rato: 23,31 mg/kg  

LC50 inalação rato: 0,43 g/kg  

 

Dose recomendada 

Ratos: 2 iscos por cada 100 metros quadrados 

Ratazanas: 3-5 iscos por cada 100 metros quadrados 

 

Modo 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. 

 Colocar o produto em estações 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. 

 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). 

 Certifique-se de que as caixas de isco são devidamente 

fixas e que os iscos não podem ser arrastados pelos 

roedores. 

 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. 

 

Segurança 

 Leia e guarde a Ficha de Dados de Segurança. 

 Não tocar no produto sem luvas; usar luvas adequadas. 

 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. Antídoto: Vitamina K1 

 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.  

 O produtor não assume qualquer responsabilidade 

para com terceiros. O usuário do produto é também 

responsável perante terceiros. 

 

Aspeto do produto 

 

 


