
MODO DE AÇÃO

O Brodifacoum age inibindo a ativação da vitamina K e, consequentemente, 

dos fatores de coagulação dependentes dela, interferindo na síntese da 

protrombina, afetando assim os mecanismos de coagulação. Provoca também 

lesões capilares que, somando-se à ação anticoagulante, aumenta a tendência 

ao sangramento.

INDICAÇÕES DE USO

O produto é indicado para o combate a Mus musculus (camundongos 

selvagens), Rattus novergicus (ratazanas) e Rattus rattus (ratos selvagens).

MODO DE USO

Inspecionar previamente os locais a serem tratados. Os sachets devem ser 

colocados onde os roedores vivem e transitam, como tocas, trilhas, túneis etc. 

Nas trilhas, os pontos devem distar cerca de 5 metros um do outro. Só utilizar 

o produto em lugar onde crianças e animais domésticos não tenham acesso. 

Recomenda-se colocar o produto em caixas porta-iscas, este procedimento 

torna a aplicação mais segura e preserva a qualidade do raticida. Os pontos 

de iscagem devem ser inspecionados a partir do 3º dia para verifi cação do 

consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não forem consumidas.

ONDE APLICAR

Os raticidas devem ser aplicados sempre que possível em caixas porta-iscas 

para proteger o produto das intempéries e também da ingestão por espécies 

não alvo. Os pontos de aplicação são, em geral: as tocas, trilhas, passagens 

e acessos a locais onde haja alimento em estoque. Outros pontos podem ser 

estabelecidos conforme avaliação dos operadores controladores de pragas.

DOSAGEM

Dosagem: 1 a 3 sachets em cada ponto de iscagem. 

EMBALAGEM

Isca raticida a base de Brodifacoum na 

concentração de 0,005% vem pronto para uso 

embalado em sachets de 25 gramas em caixas de 

papelão contendo 40 unidades. 

DADOS DO PRODUTO

BRODIFACOUM FERSOL ISCA PELETIZADA 

Ingrediente ativo: Brodifacoum 

CAS do I.A.: 56073-10-0

Formulação: Pelete

Composição: Brodifacoum 0,005% p/p; inertes.

Registro: 3.1834.0063.001-5

Nº ONU: Não aplicável. 

Produto não enquadrado na legislação vigente 

sobre transporte de produtos perigosos. 

DADOS DO FABRICANTE 

Fersol Indústria e Comércio S/A

Rod. Pres. Castelo Branco km 68,5

CEP: 18120-970 Cx Postal 301 - Mairinque - SP - Brasil

CNPJ: 47.226.493/0001-46

Atendimento ao consumidor: (11) 4246 6205

Site: www.fersol.com.br

e-mail: comercial@fersol.com.br

É uma formulação em isca peletizada desenvolvida a partir de farinha de 

cereais, conhecidamente os mais atrativos para ratos e camundongos. 

Esse produto tem como ingrediente ativo o Brodifacoum, que é o mais 

potente anticoagulante autorizado para o combate a essas pragas. A ação 

efi caz, mas lenta do Brodicafoum impede que as pragas alvo associem a 

morte do roedor com o produto, o que se ocorresse, ocasionaria a rejeição 

da isca pelos demais membros da colônia.  

Raticida Isca Peletizada

Brodifacoum Fersol

Camundongos, 
ratazanas e ratos.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
Nome comum: Brodifacoum | Grupo químico: Cumarínico
Antídoto: Vitamina K1/Tratamento sintomático. 
Telefone de emergência: (011) 4246-6200 
Disque Intoxicação Anvisa / Renaciat: 0800-722-6001
C.C.I. de SP: (11) 5012-5311 ou (11) 5011-5111 R:251



Fone: (11) 4246-6395
Rod. Presidente Castelo Branco, km 68,5
CEP: 18120-970 - Caixa Postal: 301 - Mairinque/SP - Brasil

A Fersol é uma empresa 100% brasileira com mais de 40 anos de existência! Estamos entre as mais tradicionais de domissanitários, 
veterinários, fertilizantes e defensivos agrícolas do Brasil. Somos uma das únicas empresas a sintetizar ingredientes ativos no Brasil, o que 
garante uma rastreabilidade e qualidade imbatível. É por isso que a qualidade da Fersol é reconhecida mundialmente. Além de atendermos 
todo território nacional, exportamos nossos produtos para diversos países, tais como: EUA, Tailândia, Angola, entre muitos outros. A Fersol 
também foi premiada inúmeras vezes pela sua qualidade, inovação tecnologica e responsabilidade social, incluindo o prêmio de “Melhor 
empresa para se trabalhar no Brasil”, oferecido pelos principais meios de comunicação do nosso país.
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Alfacipermetrina  
Fersol 200 SC • • •

Alfacipermetrina
Fersol 50 SC • • •

Bifentrina Fersol 
100 PM • • •

Biflumuron Fersol  
250 + 120 SC • • • • • • • •

Brodifacoum Fersol 
Bloco Extrusado •

Brodifacoum Fersol  
Isca Grão Integral •

Brodifacoum Fersol 
Isca Grão Peletizada •

Cipermetrina Fersol 
200 CE • • •

Cipermetrina Fersol 
300 CE • • • •

Cipermetrina Fersol 
40 PM • • •

Cumatetralil Fersol 
Pó de Contato •

DDVP Fersol 1000 EC • • •

Deltametrina Fersol 2P • •

Deltametrina Fersol 
25 CE • • •

Fipronil Fersol 25 CE • •

Indoxacarbe Fersol Isca 
Gel Baraticida •

Indoxacarbe Fersol Isca 
Gel Formicida •

Lambdacialotrina Fersol 
100 CS • •

Lambdacialotrina Fersol 
2,5 ME • • • • • •

Metaldeído Fersol 50 
Isca Peletizada •

Permetrina Fersol 
384 CE • • • • •

Pirimifós Metílico Fersol 
500 EC • • •

Temefós Fersol 1G •

Temefós Fersol 500 CE •

Tiametoxam Fersol  
250 WG • •

www.fersol.com.br

Para cada infestação, uma solução.


