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SUPER CAÏD® 
Isco em grão de cereal (aveia) contendo 0,005% (p/p) de bromadialona 

Autorização de venda PT/DGS ARMPB-16/2015 concedida pela DGS 

RODENTICIDA 
USO DOMÉSTICO / NÃO PROFISSIONAL / PÚBLICO EM GERAL 

CARACTERÍSTICAS E MODO DE ACÇÃO  

SUPER CAÏD® é um rodenticida sob a forma de isco pronto a utilizar em grão de cereal (aveia descascada) 

contendo bromadialona, uma cumarina anti-coagulante de 2.ªgeração, que interrompe o ciclo da vitamina K e 

bloqueia a formação da protrombina. Os efeitos poderão ser observados 3 a 21 dias após a ingestão dos iscos 
pelos roedores. 

SUPER CAÏD® é eficaz no combate à ratazana-dos-esgotos (Rattus norvegicus), ratazana-preta (Rattus rattus), rato-
doméstico (Mus musculus), rato-do-campo (Mus spretus) e rato-silvestre (Apodemus silvaticus) - juvenis e adultos. 

SUPER CAÏD® é apresentado em saquetas de 25g para aplicar em estações de isco a colocar no interior e ao redor 

de construções urbanas e rurais, edifícios industriais e comerciais e inclusivamente em áreas infestadas de 
quintas (junto a muros, paredes, etc.). 

SUPER CAÏD contém Bitrex®, substância amargante para o paladar humano que ajuda a prevenir o 
envenenamento acidental. Bitrex® é uma marca registrada de Macfarlan Smith. 

MODO DE EMPREGO 

SUPER CAÏD® deve ser aplicado no interior de estações de isco, a serem colocadas nos locais frequentados pelos 
roedores de acordo com o nível de infestação. 

Os locais mais indicados para colocar os pontos de iscos são os locais de passagem dos roedores, junto às 
paredes, nas entradas e saídas das tocas. Não utilizar o produto directamente nas tocas. 

PRECAUÇÕES DE EMPREGO 

Não abrir as saquetas. 

O uso de luvas é recomendado em todas as etapas do tratamento. Lave as mãos depois de usar.  

Os iscos devem ser colocados de um modo seguro de forma a evitar o seu consumo por crianças e animais não 
visados. 

Não colocar em superfícies ou materiais que possam entrar em contacto com alimentos para evitar eventuais 
contaminações. 

Colocar as estações de isco em locais protegidos da chuva e de inundações. 

As estações de isco devem conter apenas o rodenticida. 

Não limpar as estações de isco entre aplicações. 

DOSES DE APLICAÇÃO  

O número de iscos depende do nível de infestação e da área a tratar. As distâncias entre as estações de isco 

devem ser respeitadas. 

Organismos alvo Dose de aplicação 
Distância entre as estações de isco Controlo / 

Reabastecimento Baixa infestação Elevada infestação 

Rato-doméstico 

Rato-do-campo 

Até 50g (2 iscos) / 

estação de isco 
A cada 2-3 m A cada 1-1,5 m 

Inspeccionar alguns 
dias após a 1ª 

aplicação. Controlar 

semanalmente. 

Reabasteça as 

estações sempre que 

for consumido parte 

do isco. 

Rato-silvestre 
Até 100g (4 iscos) / 

estação de isco 
A cada 6 m A cada 3 m 

Ratazanas 
Até 200g (8 iscos) / 

estação de isco 
A cada 8-10 m A cada 4-5 m 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Sempre que for consumido parte do isco, reabasteça as estações de isco até à dose máxima indicada na tabela. 

Mantenha o abastecimento de isco fresco até que não haja vestígios da actividade dos roedores.  

Durante o tratamento, tente recolher os roedores mortos a intervalos frequentes e regulares por motivos de 

higiene e para evitar que sejam ingeridos por outros animais. Eliminar os roedores mortos de acordo com a 
legislação em vigor. 

O tratamento deverá durar 2 a 5 semanas, dependendo do nível de infestação. 

Remover todo o isco após o tratamento e seguir as recomendações de eliminação. 

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

P102 Manter fora do alcance das crianças.  

P260 Não respirar as poeiras. 

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P273 Evitar a libertação para o ambiente. 

P314 Em caso de indisposição consulte um médico. 

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor 

EFEITOS SECUNDÁRIOS E INSTRUCÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS 

A bromadialona é um anticoagulante indirecto. Os seus efeitos resultam na inibição da coagulação sanguínea, 

com tendência para sangramento. Os sintomas de envenenamento podem incluir: aparecimento de equimoses 

ou hematomas, hemorragias nasais ou gengivais, sangue nas fezes ou na urina, sangramento excessivo 
decorrente de pequenos cortes ou abrasões.  

Em caso de exposição, contactar imediatamente o Centro de Informação Antivenenos (Telef.:808 250 143) ou 
um médico. 

Em caso de inalação: respirar ar fresco e descansar.  

Se entrar em contacto com a pele: retirar a roupa contaminada. Lavar com sabonete e água abundantes. Não 
utilizar solventes ou diluentes. 

Se entrar em contacto com os olhos: enxaguar cuidadosamente com água (tépida se possível) durante vários 
minutos.  

Em caso de ingestão: contacte imediatamente um Centro de Informação Antivenenos ou um médico. Não 
provocar o vómito. 

O antídoto adequado é a vitamina K1 ou fitomenadiona (sob supervisão médica). 

EMBALAGENS 

Embalagem de 200g (8 x 25g). 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

SUPER CAÏD® é um produto de Liphatech S.A.S. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 
Bitrex® é uma marca registrada de Macfarlan Smith. 


