
 

 
 
Transcrição das informações técnicas contidas no rótulo bula 

 
Lanirat® Isca 

Raticida para uso doméstico 

Raticida isca à base de bromadiolone, dose única, pronto para uso contra roedores 
 

Peso Líquido: 25g 
Composição - Cada 100 g contém: 

Bromadiolone (ingrediente ativo) .................0,005 % 
  

INDICAÇÕES DE USO E MODO DE AÇÃO: 

LANIRAT Isca é um rodenticida isca à base de Bromadiolone a 0,005%, destinado ao combate de 
roedores em residências, indústrias (especialmente as alimentícias), prédios públicos, 

estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de saúde, instalações rurais, armazéns 
principalmente de estocagem de gêneros alimentícios), veículos de transporte de carga e terrenos 

baldios. É eficaz contra as principais espécies de roedores domésticos (Rattus norvegicus e Rattus 
rattus). 
Sendo um anticoagulante de dose única, LANIRAT Isca age impedindo a coagulação normal do 

sangue. A morte do roedor sobrevem por hemorragias internas e externas, no prazo médio de dois 
a sete dias após a ingestão do produto. 

 
MODO DE USAR: 

Durante a aplicação utilize luvas de borracha e observe as restrições e cuidados de uso nesta 

embalagem. 
Para aumentar a atratividade da isca, romper ou cortar os saquinhos colocando-os perto dos 

esconderijos, dentro das tocas visíveis e ao longo das trilhas, caminhos e outros lugares 
freqüentados pelos roedores, em quantidades suficientes para que toda a colônia tenha a 

oportunidade de ingerir a isca pelo menos uma vez. Para combater ratos de telhado (Rattus rattus), 
dispor a isca em anteparos fixados junto às estruturas de sustentação dos telhados e/ou por onde 
mais os roedores estejam transitando. 

Recomenda-se praticar a técnica da desratização binária como descrita a seguir. 
 

DESRATIZAÇÃO BINÁRIA: 
1º TEMPO: Disponha os saquinhos abertos, com a isca, na área a ser desratizada em quantidades 

suficientes para que todos os roedores tenham a oportunidade de ingerí-la pelo menos uma vez. 

2º TEMPO: 8 dias após a primeira aplicação, reforce os pontos anteriormente aplicados onde o 
conteúdo dos saquinhos tenha sido ingerido. Embora o LANIRAT Isca seja um raticida de dose 

única, este reforço é recomendável para eliminar também os roedores que não tiveram 
oportunidade de encontrar o produto quando da primeira aplicação. 

 

RESTRIÇÕES E CUIDADOS DE USO: 
• CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

• Não aplique sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. 
• Não fumar ou comer durante a aplicação. 

• Não reutilizar as embalagens vazias. 

• Manter o produto na embalagem original. 
• Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água corrente e sabão. 



• Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. 

• Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a 

embalagem ou o rótulo do produto. 
• Atenção: aves são particularmente sensíveis ao Bromadiolone. Não recomendamos sua aplicação 

em áreas onde estes animais possam ter acesso ao produto. 
• Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais. 

• Não coloque esse produto em utensílio para uso alimentar. 

• Em caso de ingestão acidental provoque imediatamente o vômito. 
 

CUIDADOS PARA DESATIVAÇÃO E DESCARTE DA EMBALAGEM VAZIA 
• O método de desativação do produto é a incineração, que deve ser realizada em incinerador 

aprovado para produtos químicos à temperatura de 1.200 ºC. 
• No caso de embalagens externas, do tipo caixa de papelão, podem ser descartadas como lixo 

comum, uma vez que, não existe contato do produto com a embalagem. 

• Embalagens internas de plástico deverão ser inutilizadas e colocadas em fosso para lixo tóxico ou 
enviadas para reciclagem, se houver, na região, um programa específico para este caso. 

 
CUIDADOS PARA ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM 

• Não armazenar em locais infestados por pragas dos cereais. 

• Conserve a embalagem em local arejado, afastado do fogo e do calor. 
• Conserve a embalagem bem fechada após o uso, mantendo o produto em sua embalagem 

original. 
 

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO 
Nome comum: BROMADIOLONE  

Grupo químico: Composto de ação anticoagulante 

Ação tóxica: Fragilidade capilar e hemorragias (acúmulo do efeito) 
Antídoto e tratamento: Vitamina K1 injetável e tratamento sintomático. 

 
Responsável Técnico: 

Marcelo Agostinho - CRQ-4ª Reg. nº 04238298 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 3.2919.0005.002-3 
 

Proprietário: NOVARTIS SAÚDE ANIMAL LTDA.                             
Av. Prof. Vicente Rao, 90 - 04636-900 - São Paulo/SP 

CNPJ 00.820.120/0001-35 

Fabricante: Ipanema Ind. Produtos Veterinários. 
Od. Raposo Tavares, Km113 – 18190-000 – Araçoiaba da  

Serra, SP CNPJ 64.687.015/0001-52 
Indústria Brasileira 

® Marca Registrada da NOVARTIS AG, Basiléia, Suíça. 

 

Nota: O proprietário garante as propriedades físicoquímicas, bem como o teor da substância ativa 

do produto, se armazenado nas embalagens originais, fechadas e em local seco e fresco. O 
proprietário não se responsabiliza por danos causados pelo emprego do produto em desacordo com 

as indicações deste rótulo. 
® Marca Registrada da NOVARTIS AG, Basiléia, Suíça. 
 
Atendimento Telefônico ao Consumidor: 
0800 888 8280 
São Paulo – segunda à sexta-feira 
das 8:00 às 17:00 horas 


