
RATICIDA BLOCO

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES 
OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROIBIDA A VENDA LIVRE

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, AS PRECAUÇÕES GERAIS E 
ADVERTÊNCIAS DO RÓTULO E/OU PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

PESO LÍQUIDO

                             RODENTICIDA 
DOSE ÚNICA É EFICAZ CONTRA 
RATOS, RATAZANAS E 
CAMUNDONGOS.

RATTEN- BPRAT

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO

TECNOLOGIA
ALEMÃ

TECNOLOGIA
ALEMÃ

DOSE ÚNICA

RATICIDA BLOCO

COMPOSIÇÃO:
Brodifacoum 0,005% p/p, 
Benzoato de Denatonio 0,001% p/p, 
veículo, solventes, corante, inerte, preservante e atrativos.

A potência do Brodifacoum agora com tecnologia Alemã

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO 

Grupo químico: Cumarínico

Nome comum: Brodifacoum

Antídoto: Vitamina K1.

Telefone de emergência: 0800 - 014 1149

DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800 - 722 6001

INDICAÇÕES DE USO:
RATTEN-RAT BP é um raticida anticoagulante de 
dose única, na forma de blocos, indicado para o 
controle de ratos, ratazanas e camundongos.

MODO DE USO:
RATTEN-RAT BP deve ser aplicado onde os 
roedores vivem e transitam, como tocas, trilhas, 
túneis, etc. De acordo com o nível de infestação e 
tamanho da área a ser tratada, aplicar de 20 a 60 
gramas de blocos por ponto de iscagem, a uma 
distância aproximada de 5 a 10 metros um do outro.
Recomenda-se o uso de caixas porta-iscas para 
proteger o produto das intempéries e dificultar o 
acesso de espécies não-alvo ao raticida.
Os pontos de iscagem devem ser inspecionados 
regularmente para verificação do consumo e 
remanejamento nos locais onde as iscas não forem 
consumidas.

RESTRIÇÕES DE USO:
- Não misture o produto com alimentos ou outras 
iscas.
- Não aplique o produto onde seja possível a 
contaminação de alimentos.

ADVERTÊNCIAS:
- Sempre usar luvas impermeáveis ao manipular o 
produto.
- Só utilizar em locais inacessíveis para crianças
e animais domésticos.
- A limpeza de eventuais resíduos deve ser feita com 
a utilização de luvas impermeáveis, colocando em 
saco plástico devidamente fechado e identificado. 
Manter em local adequado até seu descarte final.

PRECAUÇÕES GERAIS:
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de 
cozinha plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias. 
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de 
Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a 
embalagem ou o 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 excesso, remover a pessoa para local 
ventilado.
- Em caso de ingestão não provoque o vômito.
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato 
com a pele, boca e olhos. Não comer, beber nem 
fumar.
- Depois de aplicar o produto e, no caso de contato 
com a pele, lavar com água e sabão em abundância, 
em contato com os olhos, lavar com água em 
abundância.

Número de lote: Vide embalagem
Data de Fabricação: Vide embalagem
Prazo de validade: 2 anos após a data de 
fabricação

Registrado no M.S. sob o nº: 3.1606.0087.001-0

Fabricado por:
DETIA FREYBERG GMBH.
Werner Freyberg Str. 11, 69514
Laudenbach - Alemanha. Indústria Alemã.

Rogama Indústria e Comércio LTDA.
Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964.
CEP: 12420-010. Pindamonhangaba / SP.
CNPJ: 90.821.554/0003-04. Indústria Brasileira.

Fabricado, Importado e Distribuído por:
BEQUISA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
Av. Antônio Bernardo, 3950.
Pq. Industrial Imigrantes. CEP: 11349-380.
São Vicente / SP. CEP: 11349-380.
São Vicente / SP. CNPJ: 58.133.703/0001-78.
Tel.: (13) 3565-1212 / Fax: 0800 556535
www.bequisa.com.br/faleconosco@bequisa.com.br
Indústria Brasileira.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vanessa S. Pierri Gil.
CRQ nº 04300914 - IV Região.

- Advertir os usuários sobre as medidas de 
segurança e precauções a tomar para evitar 
acidentes.
- Aplicar em locais inacessíveis para 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.
- Usar luvas, máscara e proteção ocular.
- Não transportar nem armazenar com alimentos 
nem medicamentos.
- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.
- Não se deve contaminar os cursos de água.
- Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar 
os restos do produto de forma segura.
- No caso de derramamento acidental, isolar a área. 
Usar equipamento de proteção individual, roupa 
adequada, botas e luvas impermeáveis, protetor 
ocular e respiratório, conter e recolher o 
derramamento. Colocar os resíduos em um 
recipiente para eliminação de acordo com as 
regulamentações locais. Limpar preferivelmente 
com um detergente, evitar o uso de solventes.
- Manter a embalagem fechada.
- Armazenar ao abrigo da luz, calor e umidade, em 
local ventilado e de acesso restrito, evitando a 
entrada de pessoas não autorizadas e crianças.
- Reentrada nas áreas tratadas: não há restrições 
quanto à reentrada nos locais tratados.
- Desativação do produto: desativar o produto 
através de incineração em fornos destinados para 
este tipo de operação, equipados com câmaras de 
lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão 
competente.
- Restos de produto: manter as eventuais sobras do 
produto e ou com validade vencida em suas 
embalagens originais adequadamente fechadas.
- Embalagem usada: o descarte deve ser realizado 
de acordo com a legislação local. Observe a 
Legislação Estadual e Municipal específicas. 
Consulte o Órgão Estadual e Municipal de Meio 
Ambiente. Não queime nem enterre as embalagens 
vazias.
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(50 blocos de 20g)
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