Recomendações:
• Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. • Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou
Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. •
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS. • Não reutilizar as embalagens vazias. • Manter o produto na embalagem original. • Em caso de contato com este produto,
lave a parte atingida com água fria corrente e sabão. • Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
• Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar. • Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentes. • VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS. • Em caso de acidente, recolha o produto com o auxílio de uma pá limpa, evitando a formação de poeira. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão, tomando medidas
preventivas para evitar contaminação do meio ambiente pelas águas residuais. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resis
resistentes, lacrar e identiﬁcá-los devidamente. Consulte a empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo para destinação ﬁnal. • Ar
Ar-mazene o produto em temperatura ambiente amena e longe de alimen
alimen-tos, evitando-se o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente
crianças. • Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais do
do-mésticos. • Em caso de ingestão não provoque o vômito. • Não aplicar
em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a libera
libera-ção do rodenticida no ambiente. • As mulheres grávidas não podem
manipular o rodenticida. • Conservar o local desratizado em perfeita
condição de limpeza. • Não transportar nem armazenar com alimentos
nem medicamentos. • Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. •
Não se deve contaminar os cursos de água. • Queimar ou enterrar os ro
roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura. • Du
Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos.
Não comer, beber, nem fumar.

Dosagens:
É indicado 2 ou mais blocos por ponto de aplicação a cada 5 - 10m. As
quantidades a serem administradas devem ser suﬁcientes para que todos
os roedores tenham a oportunidade de ingerir a isca ao menos uma vez.
Modo de usar:
Recomenda-se a colocação do produto dentro de caixas ou tubos que
permitam o acesso exclusivo aos roedores, pois estes sentem-se mais
seguros comendo escondidos. Além disso, o produto ﬁca longe do alcance de crianças e animais domésticos. Destrua os restos do produto e
os recipientes quando cessar a atividade dos roedores. Para prevenir novas infestações, mantenha pontos de aplicação de forma permanente.
Locais de aplicação:
siColocar Rodilon® BLOCO EXTRUSADO nos locais onde se observam si
nais da presença de roedores (nas tocas e nos locais de trânsito). A
quantidade de blocos e o número de pontos de aplicação variam de
acordo com o grau de infestação e o tamanho da área a ser desratizada.
Manter a oferta do produto até que não se evidenciem mais sinais da
presença dos roedores.
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Indicação para uso médico:
Grupo químico: Benzotiopiranonas
Nome comum: Difetialona
Antídoto / tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático.
Telefone de emergência: 0800-7010450
® Marca Registrada do Grupo Bayer
www.saudeambiental.bayer.com.br
Indicações de uso:
Rodilon® BLOCO EXTRUSADO é um raticida anticoagulante de dose única
a base de Difetialona em uma formulação inovadora para o controle de
roedores especialmente em locais de alta umidade. As principais vantagens de Rodilon® BLOCO EXTRUSADO são sua atratividade proporcionada pelos cereais integrais de alta palatabilidade e sua grande resistência
a umidade. Essa nova formulação confere maior resistência, aumentando a durabilidade do produto, permitindo que os ratos consumam a isca
por mais tempo. Além disso, o bloco de 15g evita o desperdício da isca,
havendo o consumo total pelo roedor.

Recomendações ao aplicador:
• Recomenda-se o uso de porta iscas para aplicação em lugares interinter
nos.
• Orienta-se que seja observado o ponto de iscagem, impedindo a enen
retira
trada de crianças e animais domésticos no local até sua efetiva retirada.
• Uma vez consumida a isca, a limpeza de resíduos deve ser feita colocolo
enca
cando-se o conteúdo em saco plástico devidamente fechado e encaminhado para destinação ﬁnal.
Recomendações ao morador:
• Recomenda-se ao aplicador orientar o morador a manter as crianças
e os animais domésticos longe do produto.
Composição:
Ingrediente ativo: 3-[(1RS, 3RS; 1RS, 3SR) - 3 - (4 - bromobiphenyl - 4 yl) - 1,2,3,4 - tetrahydro - 1 - naphyl] - 1 - benzothi - in - 2 - one
(Difetialona) ...................................................................... 0,0025 % p/p
Inertes: Atrativos, Antioxidante, Agente amargante, Aglutinante
e Corante ...................................................................... 99,9975 % p/p
• Classe: Raticida
• Tipo de formulação: Isca
• Registro no Ministério da Saúde nº: 3.3222.0038
• Fabricado por: Bayer S.A. Estrada da Boa Esperança, 650 - CEP
26110-100 - Belford Roxo/RJ - CNPJ 18.459.628/0033-00 / Ipanema
Ind. Prod. Vet. - Rod. Raposo Tavares, km 113, Cx. Postal 90 - CEP
18190-000 - Araçoiaba da Serra/SP - CNPJ 64.687.015/0001-52 / De
Sangosse Agroquímica Ltda. Rua Raimundo Ramos Ferreira, 134 Térreo
- Curitiba - CEP 31350-040 - CNPJ 72.097.017/0001-10 / Liphatech
INC. 3600 West Elm Street - Milwalkee Wl 53209 - Estados Unidos.

• Importado e distribuído por: Bayer S.A. - Rua Domingos Jorge, 1100
- CEP 04761-000 - Bairro do Socorro - S. Paulo - SP - CNPJ
18.459.628/0001-15 - Fone: 0800-179966 / (11) 0800-0179966
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VIDE EMBALAGEM
Partida:
Fabricação:
Vencimento:

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, AS PRECAUÇÕES GERAIS E
ADVERTÊNCIAS DO RÓTULO E/OU PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

CUIDADO! VENENO

PESO LÍQ: 1 kg
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