FICHA TÉCNICA
PÓ PARA RATO CITROMAX
Classe:.......................................................Raticida
Ingrediente Ativo:...........................Cumatretalil
Formulação:........................................................Pó
Categoria:...............Empresas Especializadas
Registro no M.S./ANVISA:................329230019
COMPOSIÇÃO
Cumatetralil:..........................................0,75% p/p
Inertes:..................................................99,25% p/p
INDICAÇÕES DE USO
Pó Para Rato Citromax é um raticida pó de
contato anticoagulante de dose múltipla,
eficaz no controle das principais espécies
de roedores urbanos ( Rattus novergicus,
Rattus rattus, e Mus musculus). O produto
age como um anticoagulante do sangue
provocando
hemorragias
internas
resultando na morte dos roedores de forma
lenta, não despertando suspeita da colônia.
A
morte
dos
roedores
ocorre
aproximadamente de 9 a 17 dias após o
contato com o produto.
INSTRUÇÕES DE USO
Recomenda-se colocar o Pó Para Ratos
Citromax onde os roedores vivem e
transitam, como tocas, trilhas, túneis, etc,
nas seguintes doses: Rattus Novergicus:
20g do produto ao longo de 30cm. Mus
musculus e Rattus Rattus: 20g do produto
ao longo de 50cm.
PRECAUÇÕES
- Conserve fora do alcance de crianças e
dos animais domésticos. ‘Perigoso se
ingerido, inalado ou absorvido pela pele’.
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de
cozinhas, plantas e aquários.
- Não fume, beba nem come durante a
aplicação.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.

- Contato perigoso a seres humanos e
animais domésticos durante a aplicação.
- Durante a
aplicação, usar
os
equipamentos de proteção individual
(macacão de PVC, luvas e botas de
borracha, óculos protetores e máscara
contra pó).
- Não coloque este produto em utensílios
para uso alimentar.
- Só utilize em lugar de difícil acesso a
crianças e animais.
- A aplicação deve ser feita sem a presença
de crianças e animais domésticos.
- A limpeza de eventuais resíduos e ratos
mortos deve ser feita com o uso de luvas,
colocando-os
em
sacos
plásticos
devidamente fechados e encaminhados
para destinação final adequada.
- Em caso de derramamento acidental:
Isolar a área, usar EPI’s tais como botas e
luvas impermeáveis, óculos de proteção e
máscara. Recolha o material com o auxílio
de uma pá e coloque em um recipiente
lacrado e devidamente identificado. Lave o
local com grande quantidade de água.
Consulte a empresa registrada através do
telefone indicado no rótulo para a sua
devolução e destinação final.
- Descarte de embalagem: Devem ser
descartadas seguindo orientação da
legislação vigente.
- Armazenamento: Armazenar ao abrigo de
luz, calor, umidade, em local ventilado e de
acesso restrito, evitando a entrada de
crianças.
PRIMEIROS SOCORROS
- Em caso de contato direto com este
produto, lave a parte atingida com água
corrente e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar
com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa
para local ventilado.
- Em caso de ingestão, não provoque
vômito.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro
de Intoxicações ou Serviços de Saúde,
levando a embalagem ou rótulo do produto.
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INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico:.....................................Cumarina
Nome Comum:................................Cumatetralil
Ação Tóxica:.......................................Fragilidade
capilar e hemorragias (acúmulo de efeito).
Antídoto:............................Vitamina K1 Injetável
Tratamento:...............Tratamento sintomático
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 722 6001

Responsável Técnica: Mariane C. Pesenti
CRQ 13202017 XIII Reg
FABRICADO POR:
Citromax Indústria e Comércio LTDA,
CNPJ: 00.187.467/0001-92
Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul
São Lourenço do Oeste – SC/CEP:89990000
www.citromax.ind.br
sac@citromax.ind.br
Fone: (49) 3344-3087
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