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FICHA TÉCNICA 

RATICIDA DE CEREAIS CITROMAX 
Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo. 

 

Classe:...........................................................Raticida 

Ingrediente Ativo:..................................Brodifacum  

Grupo químico:..............................Hidroxicumarina 

Formulação:..............................................Granulada  

Concentração:.........................................0,005% p/p 

Registro MS/Anvisa:..............................329230010 

 

Responsável Técnico 

Adelar M.Zimmer CRQ-SC XIII n° 13200220  

INDICAÇÃO DE USO:  

Eficaz contra Ratazanas (Rattus rattus) e Ratos (Mus 

musculus). 

Instruções de Uso 

O RATICIDA DE CEREAIS CITROMAX deve ser 

colocado onde os roedores vivem e transitam, como 

tocas, trilhas, túneis, etc. Dependendo do grau de 

infestação, colocar de 1 a 5 pacotes de 25g em cada 

ponto de iscagem. Nas trilhas, próximo aos rodapés, 

os pontos devem estar distantes 5 metros um do 

outro. Recomenda-se sempre que possível a 

utilização de caixas porta-iscas, onde o raticida 

ficará protegido das intempéries, além de dificultar o 

acesso de animais não alvo. Os pontos de iscagem 

devem ser inspecionados a partir do 3° dia após a 

aplicação, para verificação do consumo e 

remanejamento nos locais onde as iscas não forem 

consumidas. A embalagem do produto deve 

permanecer fechada. 

 

Limitação de Uso 

Não misturar ou aplicar o produto junto com 

alimentos ou outras iscas. Não havendo porta iscas 

colocar dentro das tocas dos ratos.  

Precauções Gerais 

CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO 

ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS. 

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de 

cozinha e aquários. 

- Não aplicar em hortas e pomares. 

- Não coma, beba ou fume durante o 

manuseio e aplicação do produto. 

- Usar EPI (roupa protetora, luvas, óculos, 

máscara e etc). 

- Não utilize equipamentos com defeito 

- Não transporte produto junto com 

alimentos, medicamentos, rações, animais 

ou pessoas. 

-  

Precauções no manuseio 

- Cuidado ao abrir o produto 

- Evitar contato direto com o produto 

- Pessoas e animais retornar ao ambiente 

somente 2 horas após o término da 

aplicação do produto. 

-  

Precauções durante o uso 

- Não aplicar com ventos fortes e nos 

horários de maior temperatura. 

- Utilizar as doses recomendadas 

-  

Precauções após a aplicação 

- Não reutilizar embalagem vazia 

- Manter a embalagem fechada em lugar 

seguro, seco e ventilado. 

 

Primeiros socorros 

Em caso de contato, lavar olhos e pele com água em 

abundância, procurar local arejado e procurar auxílio 

médico. Se inalado em excesso, leve a pessoa para 

local ventilado. 

Em caso de intoxicação procure atendimento 

médico, levando a embalagem do produto. 

 

Tratamento  

 Vitamina K1 e tratamento sintomático 

 

Advertência ao meio ambiente 

- Não lave equipamentos em corpos de água 

- Evite contaminação ambiental 

- Descarte corretamente as embalagens 
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- Não aplicar o produto próximo a corpos 

hídricos ou locais alagados ou que possam 

alagar. 

 

  


