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FICHA TÉCNICA

®

SAPIX RAT
CEREAL
RATICIDA COM 0.005% DE BROMADIOLONA
PARA O CONTROLO DE PRAGAS DE RATOS E
RATAZANAS

200 G
Distribuído por:
Sapec Agro, S.A.
Av. do Rio Tejo, Herdade das Praias
2910-440 Setúbal
apoiovet@agro.sapec.pt
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SAPIX® RAT CEREAL é um raticida anticoagulante que combate pragas de roedores. A
formulação é altamente atrativa para os roedores. O grão é sujeito a um tratamento a quente
que impede que ocorra a germinação, conservando as suas características.

COMPOSIÇÃO
0.005% de Bromadiolona (como substância ativa)
Contém um agente amargante.

FORMULAÇÃO
Isco em grão de cereal, pronto a usar.

ORGANISMOS ALVO
Rato doméstico – Mus musculus
Ratazana – Rattus norvegicus

LOCAIS DE APLICAÇÃO
Para utilização no interior dos edifícios (por ex., em habitações) ou no exterior, apenas na área
circundante.
Não usar em esgotos.

MODO DE APLICAÇÃO
Colocar o isco nos locais onde existam sinais da atividade dos roedores: dentro ou perto de
ninhos e tocas, locais de passagem e de alimentação dos roedores.
Não mexer ou alterar os pontos de isco, durante alguns dias, após serem colocados.
A frequência de tratamento é de 2 a 4 aplicações por ano, com 3 a 6 meses de intervalo.
O programa de controlo de pragas é repetido de acordo com a necessidade, devido à
infestação, geralmente a cada 3 a 6 meses.
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ESTRATÉGIA DE COLOCAÇÃO DOS ISCOS

COLOCAÇÃO DE ISCO
Intensidade de infestação
baixa

Intensidade de infestação
alta

Rato

Até 40g a cada
5 metros

Até 40g a cada
2 metros

Ratazanas

Até 200g a cada
10 metros

Até 200g a cada
5 metros

ALVO

Os iscos devem ser colocados de forma segura para minimizar o risco do consumo por outros
animais ou crianças.
O produto nunca deve ser colocado indiscriminadamente.

ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO:
Contém 1,2-benzisotiazolin-3-ona. Pode provocar reação alérgica.
Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Evitar a libertação para o ambiente.
Usar luvas de proteção.
EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO
ANTIVENENO.
Antídoto específico: Vitamina K1 (sob supervisão médica).
Armazenar em recipiente fechado.
Armazenar em local fechado à chave.
Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais.
Utilize o SAPIX® Rat Cereal com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao
produto antes de o utilizar.

Em caso de acidente contactar de imediato o Centro de Informação Antivenenos
(CIAV 808 250 143)
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