FICHA TÉCNICA RODILON® BLOCO EXTRUSADO
Marca Comercial: Rodilon® Bloco Extrusado
Nome Técnico: Difetialona
Grupo Químico: Benzotiopiranonas
Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0038
N.º C.A.S.: 104653-34-1
Formulação: Isca
Concentração de i.a.: Difetialona 0,0025% p/p
Inertes: Atrativos, antioxidante, agente amargante, aglutinante e corante 99,9975 %
p/p
Denominação Química: 3-[(1RS, 3RS; 1RS,3SR)-3-(4’-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4tetrahydro-1-naphyl]-1-benzothi-in-2-one.
Fórmula Bruta: C31H23BrO2S
Dados Toxicológicos: Toxicidade aguda - DL50 oral (ratos): > 5000 mg/kg p.c; DL50
dérmica (coelhos): > 2000 mg/kg p.c.
Classe: Raticida
Embalagem/Apresentação: Saco de 1 kg (66/67 blocos de 15g).

Indicação 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.
É indicado para controle de camundongos, ratos e ratazanas em áreas urbanas e
rurais. Eficiente em áreas abertas, locais com umidade (próximos à rede de esgoto) e
áreas sujeitas a intempéries.
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.
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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
Colocar Rodilon® Bloco Extrusado nos locais onde se observam sinais 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.
Recomendações ao aplicador
Recomenda-se o uso de porta iscas para aplicação em lugares internos. Orienta-se
que seja observado o ponto de iscagem, impedindo a entrada de crianças e animais
domésticos no local até sua efetiva retirada. Uma vez consumida a isca, a limpeza de
resíduos deve ser feita colocando- 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.

Indicação para uso médico
Antídoto/ Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: 0800 70 104 50

Observação
Leia atentamente as instruções de uso, as precauções gerais e advertências do
rótulo e/ou prospecto antes de utilizar o produto.
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