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MAKIMAKIMAKIMAKI®    PAT’PAT’PAT’PAT’    
Isco pronto a usar (RB) sob a forma de pasta mole oleosa contendo 0,005% (p/p) de bromadiolona 

Autorização de venda PT/DGS ARMPB-02/2014 

RODENTICIDA RODENTICIDA RODENTICIDA RODENTICIDA DE USODE USODE USODE USO    PROFISSIONALPROFISSIONALPROFISSIONALPROFISSIONAL    
DESTINADO A COMBATER RATOS E RATAZANASDESTINADO A COMBATER RATOS E RATAZANASDESTINADO A COMBATER RATOS E RATAZANASDESTINADO A COMBATER RATOS E RATAZANAS    

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS    

MAKI® PAT’ é um rodenticida para uso profissional, para aplicação no interior e exterior de edifícios privados, 
públicos, agrícolas e em áreas abertas (aeroportos, campos de golfe, etc.). Pode ainda ser utilizado em aterros 
sanitários. 

MAKI® PAT’ é um isco pronto a usar sob a forma de pasta mole oleosa impregnada com bromadiolona. A 
bromadiolona é um anticoagulante de longa duração que diminui a síntese hepática de factores vitamina K 
dependentes, provocando a morte por hemorragias internas em alguns dias, o que permite que outros roedores 
continuem a ingerir o isco sem qualquer desconfiança. 

MAKI® PAT’ contém Bitrex® na sua formulação, uma substância amargante para o paladar humano que ajuda a 
prevenir o envenenamento acidental.    

Uma única ingestão pode ser suficiente para atingir a dose letal, aparecendo os primeiros roedores mortos entre 
4 a 6 dias após a ingestão dos primeiros iscos. Na maioria dos casos, o tratamento com este produto deve obter 
o controlo da praga no prazo de 35 dias.  

MAKI® PAT’ está recomendado no combate à ratazana-dos-esgotos (Rattus norvegicus), ratazana-preta (Rattus 
rattus) e rato doméstico (Mus musculus), juvenis e adultos. 

DOSES DE APLICAÇÃODOSES DE APLICAÇÃODOSES DE APLICAÇÃODOSES DE APLICAÇÃO    

AlvoAlvoAlvoAlvo    LocalLocalLocalLocal    
Nível deNível deNível deNível de    
infestaçãoinfestaçãoinfestaçãoinfestação    

Dose de aplicaçãoDose de aplicaçãoDose de aplicaçãoDose de aplicação    
Frequência deFrequência deFrequência deFrequência de    

controlocontrolocontrolocontrolo    

Rato-doméstico 
(Mus musculus) 

Dentro de 
edifícios e à 
sua volta. 
Espaços 
abertos. 

Alto 
30-50g por ponto de 
isco a cada 1-1,5 metros 

Dentro de edifícios e à Dentro de edifícios e à Dentro de edifícios e à Dentro de edifícios e à 
sua voltasua voltasua voltasua volta: 
Elevada infestação: 
Verifique 3 dias após 
a 1ª aplicação e 
depois semanalmente 
ou quinzenalmente. 
Baixa infestação: 
Verifique uma 
semana após a 
aplicação e depois 
semanalmente ou 
quinzenalmente. 
Espaços abertos:Espaços abertos:Espaços abertos:Espaços abertos:    
Elevada infestação: 
Verifique 3 dias após 
a aplicação e depois 
mensalmente. 
Baixa infestação: 
Verifique uma 
semana após a 
aplicação e depois 
mensalmente. 

Baixo 
30-50g por ponto de 
isco a cada 2-3 metros 

Ratazana-preta 
(Rattus rattus) 
e 
Ratazana-dos-esgotos 
(Rattus norvegicus) 

Dentro de 
edifícios e à 
sua volta. 
Espaços 
abertos. 

Alto 
100-200g por ponto de 
isco a cada 4-5 metros 

Baixo 
100-200g por ponto de 
isco a cada 8-10 metros 

Aterros sanitários 
100-200g por ponto de 
isco a cada 4-5 metros 

Recomenda-se uma 
aplicação a cada 2 a 
3 meses. 



 

 

FICHA TÉCNICA 

FT – MAKI PAT Página 2 de 2 JAN/2016 
 

MODO DE EMPREGOMODO DE EMPREGOMODO DE EMPREGOMODO DE EMPREGO    

A aplicação deve ser feita de acordo com o tipo de roedor a combater e do nível de infestação estimado. 
Identifique o tipo de roedor com que vai lidar (rato doméstico ou ratazanas) através da quantidade de vestígios 
(ninhos, tocas, fezes, etc.) ou dos danos visíveis.  

Coloque o isco o mais próximo possível aos sinais de actividade dos roedores (ao longo das paredes, junto aos 
excrementos, ninhos, tocas e aberturas roídas). Evite disponibilizar outras opções de alimento, eliminando, tanto 
quanto possível, outras fontes alternativas de alimentação no local.  

O comportamento alimentar é diferente. As ratazanas consomem tudo o que necessitam no mesmo local de 
alimentação. O rato doméstico consome pequenas quantidades em vários locais de alimentação, pelo que, 
quando o tratamento se direcciona para os ratos domésticos, a área a ser tratada deve ser coberta com vários 
pontos de isco. 

Os iscos devem ser colocados de maneira a reduzir o risco de acesso por crianças, aves e animais não visados 
(principalmente cães, gatos, porcos e aves domésticas). Coloque o isco em locais seguros ou, preferencialmente, 
dentro de estações de isco, particularmente em áreas de preparação de alimentos e públicas. Quando forem 
utilizados estações de isco invioláveis, devem ser devidamente assinaladas para demonstrar que contêm 
rodenticidas e que não devem ser manuseadas. Ao aplicar nas tocas, o isco deve ser colocado no subsolo e não 
deve ser acessível a partir de fora. 

O número de pontos de isco depende do local de tratamento, do contexto geográfico, da extensão e do nível de 
infestação. A quantidade de iscos distribuídos em cada ponto de atracção devem ser adaptada para as doses de 
aplicação aprovadas. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTES    

Recomenda-se a utilização de luvas em cada fase do tratamento. Lave as mãos depois de cada uso/manuseio. 

Procure e remova os roedores mortos a intervalos frequentes durante o tratamento, pelo menos tão frequente 
quanto os iscos são verificados e/ou reabastecidos. Elimine os roedores de acordo com as exigências locais. 

ADVERTÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIAADVERTÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIAADVERTÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIAADVERTÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA    

� Pode afectar o sistema hemolítico após exposição prolongada ou repetida. 

� Manter fora do alcance das crianças. 

� Conservar unicamente no recipiente de origem. 

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

� Evitar a libertação para o ambiente. 

� Em caso de ingestão: contacte imediatamente um centro de informação antivenenos 
ou um médico. 

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

EMBALAGENSEMBALAGENSEMBALAGENSEMBALAGENS    

Embalagem de 10kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAKI® PAT’ é um produto de LIPHATECH S.A.S. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


