FICHA TÉCNICA - RODILON® SOFT BAIT
Marca Comercial: Rodilon® Soft Bait
Nome Técnico: Difetialona
Grupo Químico: Benzotiopiranonas
Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0047
N.º C.A.S.: 104653-34-1
Formulação: Isca
Concentração: I.A: Difetialona 0,0025% p/p; Inertes: Atrativos, antioxidante, agente
amargante, aglutinante e corante 99,9975 % p/p.
Denominação Química: 3-[(1RS, 3RS; 1RS,3SR)-3-(4’-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4tetrahydro-1-naphyl]-1-benzothi-in-2-one.
Fórmula Bruta: C31H23BrO2S
Dados Toxicológicos: Toxicidade aguda - DL50 oral (ratos): > 2000 mg/kg p.c; DL50
dérmica (ratos): > 2000 mg/kg p.c.
Classe: Raticida
Embalagem/Apresentação: Saco de 200 g (20 sachês de 10 g). Caixa de Embarque
de 10 kg (50 x 200g).
INDICAÇÃO DE USO
Rodilon® Soft Bait é um raticida anticoagulante de dose única em forma de isca fresca
extremamente palatável e atrativo devido a sua qualidade alimentar, textura e
umidade. Possui grande aceitação para consumo dos roedores levando a uma rápida
diminuição da infestação
Seus sachês de 10 g tem a medida certa trazendo benefícios adicionais com menor
resíduo no ambiente e baixa exposição do operador (ausência de contato direto com a
isca).
É indicado para controle de camundongos, ratos e ratazanas em ambientes com alta
oferta de alimentos e em locais com alta infestação.
MODO DE APLICAÇÃO
Coloque os pontos de iscagem conforme tabela de aplicação em locais secos e em
toda a área infestada (por exemplo: em ninhos, áreas de passagem de roedores, nos
cantos onde forem encontradas evidências de fezes, pelos e gordura dos roedores).
A quantidade de iscas e o número de pontos de aplicação variam com o grau de
infestação, espécie e o tamanho da área a ser desratizada. A quantidade de iscas
deve ser suficiente para que todos os roedores tenham a oportunidade de consumo ao
menos uma vez.
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TABELA DE APLICAÇÃO:
Rodilon® Soft Bait vem pronto para uso. Basta colocar os sachês (iscas) sem abri-los
no local de iscagem. Pode ser utilizado em caixas porta isca ou presos com arame.

Ratos e Ratazanas
Grau de Infestação
Distância entre os pontos
de Iscagem
Quantidade de Iscas
(Sachês 10 g)

Camundongos

Alta

Baixa

Alta

Baixa

4–5m

8 – 10 m

1–2m

2–3m

6

6

2

2

Inspecione com frequência, especialmente nos primeiros 5 - 10 dias, e enquanto o
consumo persistir (se possível todas as semanas). Em cada inspeção, trocar qualquer
isca que tenha sido consumida, contaminada ou estragada. Mantenha a oferta das
iscas frescas até que não se evidenciem mais sinais da presença dos roedores.

Recomendações ao aplicador: Recomenda-se a colocação do produto dentro de porta-iscas
que permitem o acesso exclusivo aos roedores, pois estes se sentem mais seguros comendo
escondidos, além disso, o produto fica fora do alcance de crianças e animais não alvo.
Recomendações ao morador: Recomenda-se o aplicador orientar o morador a manter as
crianças e os animais domésticos longe do produto.

Indicação para uso médico:
Antídoto/ Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: 0800 77 13 733
Telefone de Emergência Médica: 0800 70 10 450
TeleBayer: 0800 01 79 966

Observação
Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.
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