
BEQUIRAT®

ALTA PALATABILIDADE E EFICÁCIA

Concentração de Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005% P/P 
Formulação: Raticida com grãos integrais de girassol. 

Grupo Químico: Cumarínico
Classe: Raticida
Características Físicas: Isca granulada (grãos integrais de 
girassol de coloração azul). 

Modo de Ação:

BEQUIRAT® é um raticida de dose única que interfere no 
processo de coagulação sanguínea, provocando a morte dos 
ratos por hemorragias.

Recomendações de Uso: 

BEQUIRAT® é um raticida formulado à base de Brodifacoum 
e sua combinação com grãos integrais selecionados torna-o 
um produto de alta palatabilidade e eficácia. Proporciona 
excelentes resultados em locais de difícil controle e 
ambientes externos, sendo indicado para ratos de telhado, 
ratazanas e camundongos.

Instruções de Uso:

BEQUIRAT® deve ser colocado nos locais por onde 
os roedores habitam e transitam, e por questões de 
segurança é recomendável colocá-lo em porta iscas, 
na quantidade de 1 a 3 sachês. O intervalo entre os 
pontos de iscagem deve se basear no nível de 
infestação, geralmente de 5 e 10 metros. Os pontos 
de iscagem devem ser inspecionados regularmente 
para verificação do consumo e remanejamento nos 
locais onde as iscas não forem consumidas.
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Nome Comercial: BEQUIRAT®

Registro no Ministério da Saúde: 3.1606.0086.001-5 
Ingrediente Ativo: Brodifacoum 

Nome Comum: Brodifacum (Brodifacoum)

Nº CAS: 56073-10-0
Nome Químico: 3-[3-(4’-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-
tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin 
Fórmula Bruta: C31H23BrO3

Fórmula Estrutural: 
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TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

Comunique o caso e obtenha informações especializadas 
sobre o diagnóstico e tratamento através dos Telefones 
de Emergência. 

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS: 

Disque-Intoxicações: 0800-722-6001 (Rede Nacional 
de Centros de Informações e Assistência Toxicológica 
RENACIAT ANVISA/MS)

ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: 0800-014 1149

PRECAUÇÕES:
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ALTA PALATABILIDADE E EFICÁCIA

BEQUIRAT®
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Bequisa - A Company of Degesch Group

Av. Antônio Bernardo, 3950 - Pq. Industrial Imigrantes 
11349-380 - São Vicente - SP 
Tel.: +55 13 3565-1212 Fax.: 0800-556535 
faleconosco@bequisa.com.br / www.bequisa.com.br

• 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. 
• 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, luvas e botas 
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 ou 
Municipal de Meio Ambiente. Não queime nem enterre as 
embalagens vazias.




