
RATICIDA 
GRÃO INTEGRAL

COMPOSIÇÃO: 
Brodifacoum ...........................................0,005% p/p
Benzoato de Denatonio ..........................0,001% p/p
Corante e atrativo.

INDICAÇÕES DE USO:

Raticida anticoagulante de dose única, na forma de grão 
integral, indicado para o controle de ratos, ratazanas e 
camundongos.

MODO DE USO:

Os sachês não devem ser abertos, colocá-los tal como 
fornecidos onde os roedores vivem e transitam como 
tocas, trilhas, túneis, etc. Aplicar aproximadamente 1 a 3 
sachês em cada ponto de iscagem. Nas trilhas, os pontos 
devem distar cerca de 5 a 10 metros um do outro.

RESTRIÇÕES DE USO:

• Não misture o produto com alimentos ou outras iscas. 

• Não colocar 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. 

• 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 a cada 7 
dias para verificação do consumo e remanejamento nos 
locais onde as iscas não forem consumidas.

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 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 em excesso, remover a pessoa para local 
ventilado. • Em caso de ingestão não provoque o vômito. 
•Durante o manuseio, usar luvas e evitar o 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. • 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.

FABRICADO POR:
BEQUISA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA
Av. Antônio Bernardo, 3950,
Pq. Industrial Imigrantes. São Vicente / SP
CEP: 11349-380. CNPJ: 58.133.703/0001-78
Indústria Brasileira
Tel.: (13) 3565-1208 Fax: 0800 556535
www.bequisa.com.br / faleconosco@bequisa.com.br

Tapinoma - Ind. e Com. de Desinfestantes Ambientais LTDA
Avenida 24 A, nº 1515 - Rio Claro / SP
CEP: 13506-900 CNPJ: 06.886.862/0001-40
Indústria Brasileira
Tel.: (19) 3523-2217 

Responsável Técnico: 
Vanessa Servinsckis Pierri Gil.
CRQ nº 04300914 - IV Região 

Registrado no MS sob o nº: 3.1606.0091.001-2

Número de Lote: Vide embalagem
Data de fabricação: Vide embalagem
Prazo de validade: 2 anos após a data de fabricação.

Código de barras
7898007892437

• Conservar o local desratizado em perfeita condição de 
limpeza. • Usar luvas impermeáveis ao manipular o 
produto. • Não transportar nem armazenar com alimentos 
nem medicamentos. • Produto tóxico para mamíferos, 
aves e peixes. • Não se deve contaminar os cursos de 
água. • Recomenda-se descartar os roedores mortos, 
restos do produto e embalagens, envolvendo 
previamente os mesmos, usando luvas e sacos de lixo. • 
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.

BRODIFACOUM

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO 

Grupo químico: Cumarínico 
Nome comum: Brodifacoum
Antídoto: Vitamina K 1
Telefone de emergência: 0800 - 0141149
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800 - 7226001 

RATICIDA GRÃO INTEGRAL

VENDA LIVRE

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO.
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, AS PRECAUÇÕES GERAIS E 

ADVERTÊNCIAS DO RÓTULO E/OU PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.
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RATICIDA 
®GRÃO FATAL  É EFICAZ 

CONTRA RATOS, RATAZANAS 
E CAMUNDONGOS

®
Grão Fatal é um raticida formulado a base de Brodifacoum e sua combinação com grãos de 

girassol descascado faz dele um produto de alta palatabilidade e eficácia. Proporciona 

excelentes resultados em locais de difícil controle, sendo indicado para ratos de telhado, 

ratazanas e camundongos.

(50 sachês de 20g)
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NÃO PODE SER REPRODUZIDO
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