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BULA: Raticida granulado Letal® 

 

Rodenticida dose única 

 

Composição: 

Brodifacoum 0,005% (p/p) 

Benzoato de denatônio 0,001% (p/p) 

Atrativos, conservantes, corantes e inertes q.s.p.  100 g 

 

Modo de usar: 

As iscas (sacos plásticos) devem ser colocadas onde os roedores vivem e transitam, como tocas, 

trilhas, túneis etc. Dependendo do grau de infestação e tamanho da área a ser tratada, colocar 1 a 2 

sacos plásticos em cada ponto de iscagem. Nas trilhas, os pontos devem distar cerca de 5 a 10 

metros um do outro. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. 

Recomenda-se colocar as iscas em caixas porta-iscas, inacessíveis a espécies não alvo. Não colocar 

o produto onde seja possível a contaminação de alimentos. 

Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e 

remanejamento nos locais onde as iscas não forem consumidas. 

 

Indicações e mecanismo de ação: 

Isca granulada Letal, raticida anticoagulante à base de Broadifacoum a 0,005% p/p. destinado ao 

combate de roedores em residências, indústrias (especialmente alimentícias), prédios públicos, 

estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de saúde, instalações rurais, armazéns 

(principalmente estocagem de gêneros alimentícios) veículos de transporte de carga e terrenos 

baldios. É eficaz contra as principais espécies de roedores domésticos (Rattus norvegicus, Rattus 

rattus e Mus musculus). Sendo um anticoagulante de dose única Letal age impedindo a coagulação 

normal do sangue. A morte do roedor ocorre por hemorragias internas e externas, no prazo médio 

de dois a sete dias após a ingestão do produto. 

 

Conservação:  

Conserve a embalagem em local arejado, afastado do fogo e do calor. Conserve a embalagem bem 

fechada após o uso, mantendo o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens 

vazias. 

 

Precauções: 

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas ou aquários. Durante o manuseio usar 

luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber nem fumar. Aplicar em locais 

inacessíveis para crianças e animais domésticos. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de 

ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. As mulheres grávidas não 

podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. 

Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos de agente tóxico (isca) e embalagens, 

envolvendo previamente os mesmos usando luvas e sacos de lixo. Produto tóxico para mamíferos, 

aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água. Não transportar nem armazenar com 

alimentos nem medicamentos.  
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Primeiros socorros: 

Em caso de intoxicação procure o Centro de Intoxicações ou Serviço de saúde, levando a 

embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida 

com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água 

corrente em abundância. Se inalada em excesso, remover a pessoa para local arejado. Depois de 

aplicar o produto e, no caso de contato com a pele lavar com água e sabão em abundância, em 

contato com os olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, provoque o vômito. 

  

Indicações para uso médico: 

Grupo químico: anticoagulante cumarínico, antagonista da vitamina K. Nome comum: 

Brodifacoum. Ação tóxica: fragilidade capilar e hemorragias (acúmulo do efeito). Tratamento: 

Sintomático. Se a intoxicação for recente, proceda à lavagem gástrica. 

 

Registro MS nº 3.0425.0081.001- 1 

Fabricado por ROGAMA Indústria e Comércio Ltda. 

CNPJ: 90.821.554/0001-42 

 


