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INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO 

O RATRAX® SUPRA PASTA é um rodenticida anticoagulante (biocida - TP14), composto por 0,0025%(p/p) 
de brodifacume e 0,001% (p/p) de benzoato de denatónio, pronto a usar, sob a forma de pasta e destinado 
ao uso profissional. 
Rodenticida para utilização em estações de isco invioláveis e rotuladas, no controlo de Rattus norvegicus 
(ratazana-castanha ou ratazana-comum), adultos e juvenis, e no controlo de Mus musculus (rato-doméstico), 
adultos e juvenis, por utilizadores profissionais, em áreas interiores de edifícios, em áreas exteriores (em 
redor de edifícios) ou em esgotos.  
 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

MÉTODO E FREQUÊNCIA DE APLICAÇÃO E DOSAGEM 

Utilização em áreas interiores 
Isco pronto a utilizar para utilização em estações de isco invioláveis. 
Ratos: 1-2 saquetas de 10g a cada 2-5m em estações de isco invioláveis. Prender 1-2 saquetas em estações 
de isco invioláveis espaçadas de 5m nas áreas em que os ratos estão activos, ou espaçadas de 2m em áreas 
de elevada infestação.  
Ratazanas: 1-6 saquetas de 10g espaçadas 5-10m em estações de isco invioláveis. Prender 1-6 saquetas em 
estações de isco invioláveis espaçadas de 10m nas áreas em que as ratazanas estão activas, ou espaçadas de 
5m em áreas de elevada infestação.  
Utilização em áreas exteriores, em redor de edifícios 
Isco pronto a utilizar para utilização em estações de isco invioláveis. 
Ratos: 1-2 saquetas de 10g a cada 2-5m em estações de isco invioláveis ou pontos de isco cobertos. Prender 
1-2 saquetas em estações de isco invioláveis ou pontos de isco cobertos, espaçadas de 5m nas áreas em que 
os ratos estão activos, ou espaçadas de 2m em áreas de elevada infestação.  
Ratazanas: 1-6 saquetas de 10g espaçadas 5-10m em estações de isco invioláveis ou pontos de isco 
cobertos. Prender 1-6 saquetas em estações de isco invioláveis ou pontos de isco cobertos, espaçadas de 
10m nas áreas em que as ratazanas estão activas, ou espaçadas de 5m em áreas de elevada infestação. Isco 
para toca: Usar 1-6 saquetas de 10g de isco por toca. 
Utilização em esgotos 
Isco pronto a utilizar para afixar ou aplicar em estações de isco invioláveis de modo a prevenir o contacto 
entre o isco e as águas residuais. Pontos de engodo cobertos e protegidos.  
Aplicar 200g a 300g de isco a cada 30-50m (nunca mais de 300g de isco por cada caixa de esgoto). 

INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO 

Ler e seguir as informações do produto, bem como todas as informações que o acompanham ou sejam 
fornecidas no ponto de venda antes de usá-lo.  
Considerar medidas de controlo preventivo (ex.: tapar orifícios, remover ao máximo possíveis fontes de 
alimentos e bebidas) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de reinfestação.  
Antes do uso de produtos rodenticidas, devem ser considerados métodos de controlo não químicos (ex.: 
armadilhas).  
Remover todas as outras fontes de alimentação que estejam acessíveis aos roedores (ex.: grãos derramados 
ou resíduos alimentares), mas não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, uma vez que 
isso perturba a população de roedores e dificulta a aceitação do isco. 
Não abrir as saquetas que contêm o isco.  
As estações de isco devem ser colocadas nas imediações dos locais onde foi observada actividade de 
roedores. Sempre que possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas. 
Não colocar as estações de isco na proximidade de sistemas de drenagem de águas onde possam entrar em 
contacto com água. 
Colocar as estações de isco longe de alimentos, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios 
ou superfícies que tenham contacto com os mesmos 
Colocar as estações de isco fora do alcance de crianças, aves, animais de estimação, animais de criação e 
outros animais não visados.  
Não comer, beber ou fumar durante a utilização do produto. Lavar as mãos e a pele directamente exposta 
após o manuseamento do produto. 
Profissionais e profissionais treinados: Realizar uma avaliação prévia ao tratamento da área infestada e uma 
avaliação no local para identificar as espécies de roedores, os seus locais de actividade e determinar a causa 
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provável e a extensão da infestação. Se após um período de tratamento de 35 dias, os iscos continuarem a 
ser consumidos e não for observado declínio na actividade dos roedores, deve ser determinada a causa 
provável. 
Remover o isco restante ou as estações de isco no final do período de tratamento. 

Utilização em zonas públicas: 
Quando o produto estiver a ser usado em áreas públicas, as áreas tratadas deverão ser marcadas durante o 
período de tratamento e deve ser afixado um aviso explicando o risco de intoxicação primária ou secundária 
pelo anticoagulante, além de indicar as primeiras medidas a serem tomadas em caso de envenenamento, 
devendo ser disponibilizado ao lado dos iscos.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Efeitos directos ou indirectos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de 
emergência para proteger o ambiente 

GERAIS 
Este produto contém uma substância anticoagulante. Em caso de ingestão, os sintomas, podem ser 
retardados, podem incluir sangramento nasal e gengival. Em casos graves, podem surgir hematomas e a 
presença de sangue nas fezes ou na urina.  
Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por pessoal médico/veterinário.  
Em caso de: Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão. 
Em caso de: Exposição dos olhos, enxaguar os olhos com água ou líquido para enxaguar os olhos, mantendo 
as pálpebras abertas, durante pelo menos 10 minutos. 
Em caso de: Exposição oral, lavar a boca cuidadosamente com água. Nunca dê nada por via oral a uma 
pessoa inconsciente Não provocar o vómito. Se ingerido, procure orientação médica imediatamente e 
mostre a embalagem ou o rótulo do produto.  
Entrar em contacto com um médico veterinário, em caso de ingestão por um animal de companhia. 
Perigoso para a vida selvagem.                        
ESPECÍFICAS 
Utilização em áreas interiores  
Aquando da aplicação de pontos de engodo próximo de sistemas de drenagem de águas, assegurar que o 
contacto entre o isco e a água é evitado.  
Utilização em áreas exteriores em redor de edifícios ou em esgotos 
Ao colocar pontos de isco perto de águas superficiais (por exemplo, rios, lagoas, canais de água, diques, 
valas de irrigação) ou sistema de drenagem de água, verificar se o contacto do isco com a água é evitado.  

Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem 

No final do tratamento, descarte o isco não consumido e a embalagem de acordo com os requisitos locais.  
Recomenda-se o uso de luvas. 

Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de 
armazenamento 

Prazo de validade: 24 meses  
Armazenar em local seco, fresco e bem ventilado. Manter o recipiente fechado e ao abrigo da luz solar. 
Armazenar em local inacessível a crianças, pássaros, animais de companhia e animais de criação. 
Manter na embalagem original. 

Outras informações 

Devido ao seu modo de acção retardado, os rodenticidas anticoagulantes podem levar de 4 a 10 dias para 
serem eficazes após o consumo do isco.  
Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar nos roedores mortos com as mãos desprotegidas. 
Usar luvas ou ferramentas (ex.: pinças) ao eliminá-los. 
Este produto contém um agente amargo e um corante. 

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.  
Eliminar o conteúdo de acordo com a regulamentação nacional.  
Em caso de indisposição, consulte um médico. 

EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS 
(CIAV) - Tel.: 800 250 250 

UFI: ERT2-G0WF-M001-6NRY 
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ELEMENTOS DO RÓTULO 

 
ATENÇÃO 

AUTORIZAÇÃO DE VENDA 

Autorização de venda PT/DGS mrs-68/2021, concedida pela DGS (Direcção-Geral da Saúde) 

EMBALAGENS 

1, 3, 5, 10, 20 Kg 

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA: 
 

 DISTRIBUÍDO POR: 
 

 

 

 

18 rue des Remparts d’Ainay 

69002 Lyon FRANÇA 

Tel. 01420 80744 

 

 Genyen – Grow and Protect, S.A. 
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda 
1349-017 Lisboa 
Tel.: +351 211 581 669 
www.genyen.pt  

 

 

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do 

produto e o respeito por todas as indicações e recomendações, bem como pelas condições de 

aplicação nele apresentadas. 

http://www.genyen.pt/

