
RATICUME PASTA é um isco (pronto a usar) sob a forma de pasta mole 
oleosa apresentado em saquetas (10g). Contém difenacume, um 
anticoagulante de 2ª geração que actua reduzindo a actividade de 
coagulação e causando hemorragias internas. São necessárias duas ou 
mais fases de ingestão do isco para atingir a dose letal nos roedores, 
causando a mortalidade alguns dias mais tarde (4 a 10 dias) sem gerar 
a desconfiança dos outros roedores.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Explore o local. Localize zonas de passagem, túneis, excrementos e 
sinais de danos. Encontre e escolha um bom número de pontos de isco 
em locais secos em toda a área infestada (ao longo das paredes e nos 
locais onde há sinal de actividade).
Cada saqueta (10 g) tem de se manter intacta ao ser manuseada. Não 
tente abrir as saquetas.
Contra ratazanas (Rattus norvegicus e Rattus rattus), coloque 90g a 
100 g de isco em locais de iscos cobertos ou em estações de isco 
resistentes, separados por 10 m (5 m de espaçamento em caso de 
elevada infestação) nas zonas onde as ratazanas estão activas. 
Contra o rato doméstico (Mus musculus), coloque 20 g a 30 g de isco em 
locais de iscos cobertos ou em estações de isco resistentes, separados 
por 5 m (3 m de espaçamento em caso de elevada infestação).
Inspeccionar os iscos com frequência, sobretudo nos primeiros 10 a 15 
dias. Substituir o isco parcialmente consumido ou estragado. Caso o isco 
de um local tenha sido totalmente consumido, a quantidade deverá ser 
imediatamente substituída e aumentada. Continuar a substituir os iscos 
até serem deixados intactos pelos roedores.
Repita o tratamento em situações em que exista evidência de nova 
infestação (ex. pegadas ou excrementos recentes).

CUIDADOS A SEGUIR
Recomenda-se o uso de luvas. Lave as mãos e antes e depois de usar. 
Não aplicar em áreas onde alimentos/rações, utensílios de alimentos ou 
superfícies de processamento de alimentos possam entrar em contacto 
ou ser contaminados pelo produto. 
Os iscos têm de ser colocados em segurança dentro de estações de isco 
resistentes ou outras coberturas seguras e colocados em locais 
inacessíveis a crianças, animais domésticos e outros animais não 
visados. 
Os roedores mortos, restos de isco não usado ou fragmentos de isco 
encontrados longe do local de iscos têm de ser imediatamente 
recolhidos durante as operações de controlo e eliminados em segurança 
para minimizar o risco de consumo e envenenamento acidental em 
crianças, animais domésticos e outros animais não visados. 
Este produto não deve ser usado como isco permanente.
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