
 
 
 
Nome Comercial:  RAT-OFF PÓ® 
Registro e Marca de  Tecnocell Agroflorestal Ltda.  
Registro no M.S./ANVISA:  3.1704.0033.001-1 
Nome Comum:  Coumatetralil 
Nome Químico:  4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil) cumarina 
Classe: Rodenticida  
 
Composição:                                                                                 %p/p 
Coumatetralil.....................................................................................0,75 
Corante, solvente, diluente sólido, excipiente, q.s.p.....................100,00 
 
Características Físico / Quimicas: 
 
Aparência ...........................................Pó fino 
Cor............................................ .........Azul claro 
Ponto de fulgor...................................N.A 
Estabilidade........................................Estável até 2 anos após a data   
                                                            de fabricação 
Comportamento na água ...................Não miscível / hidrorepelente 

Peso específico aparente .................. ~ 660g/l 
 
Fórmula Estrutural: (ingrediente ativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUMATETRALIL  
 
Nº do CAS: 5836-29-3 
 
Fórmula Empírica:  (ingediente ativo) 
C19 H16 O3 
 
Toxicologia: (ingediente ativo) 
DL50 oral aguda para ratos ...........................................16,5 mg/ Kg P.V. 
DL50 dermal aguda para ratos ........................................ 40 mg/ Kg P.V. 
 
Toxicologia: (produto formulado) 
DL50 oral aguda para ratos .................................2,2g do P.F. / Kg P.V. 
DL50 dermal aguda para ratos ............................5,34g do P.F. / Kg P.V. 
 
Mecanismos de Ação: 
 

• Antagonista da vitamina K 
• Inibição da formação de protombina e lesão capilar; o produto é 

um composto de ação anti-coagulante. 
• A ação tóxica manifesta-se por fragilidade capilar e hemorragias 

(acúmulo do efeito) 
 
Recomendações de Uso:   
 

ROEDOR QUANTIDADE DE PRODUTO 

Rato 
 (Rato de Telhado / 
Rato de Esgoto) e 

Camundongo 
 
 
 
 

• A quantidade de produto a ser aplicada 
depende da infestação dos roedores. 
normalmente utiliza-se aproximadamente 
50-60g do produto por metro linear de 
faixa de aplicação com 10 cm de largura, 
ou equivalente a 500 a 600 g/m2. 

• Nas tocas dos ratos, dependendo do 
tamanho, utiliza-se 300 a 500g em cada 
uma. 

 
Modo de Usar: 
RAT-OFF PÓ adere aos pêlos dos roedores quando estes entram em 
contato com o produto, polvilhado em  pontos estratégicos. Polvilhar o 
produto utilizando a própria embalagem nos locais onde roedores 
vivem e transitam, como tocas, trilhas, túneis, próximo aos rodapés, 
cercas  etc, em faixas de 5 a 10 cm de largura.  
 

  
 
 
Sempre que possível, recomenda-se colocar o produto em caixas 
especiais onde o pó de contato deve ser depositado. Estas caixas 
funcionam como pontos de esconderijos dos roedores. Devem ser 
colocadas ao longo das trilhas e próximas aos rodapés  e distar cerca 
de 5 a 10 metros uma da outra.  Não colocar o produto onde seja 
possível contaminação de alimentos. 
Os pontos de aplicação devem ser inspecionados após 2 a 3 dias para 
verificar a necessidade de novo polvilhamento ou remanejamento das 
caixas. 
 
Precauções: 
Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e 
aquários. Não fumar durante a aplicação. Em caso de intoxicação, 
procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde,  levando a 
embalagem ou rótulo do produto. Conservar o produto longe do 
alcance de crianças e animais.   Não reutilizar as embalagens vazias. 
Manter o produto na embalagem original.  Em caso de contato direto 
com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Em caso de 
contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância. Se  
inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.  
As embalagens vazias  devem ser destruídas e, junto com o produto 
restante, enterradas em fosso para lixo tóxico.  Observar legislação 
estadual e municipal específica. 
Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais. 
 
Primeiros Socorros:  
Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com 
água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar com água 
corrente em abundância. Se  inalado em excesso, remover a pessoa 
para local ventilado. Em caso de ingestão recente e pessoa 
consciente, provoque o vômito.   
Sinais e sintomas de intoxicação: Em caso de  ingestão do produto, 
podem ocorrer vômitos, dor abdominal e, após alguns dias, equimoses, 
sangramento excessivo após traumatismos, sangramento nasal e 
gengival, sangue nas fezes e urina, palidez, hemorragias maciças nos 
casos mais graves.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentações: 
 

• Caixa c/ 06 frascos aplicadores de 01 Kg 
• Caixa c/ 12 frascos aplicadores de 01 Kg 

 
Ratos controlados: 
 

• Ratazana de esgoto 
• Rato de telhado 
• Camundongos 

 
 
FABRICANTE E REGISTRANTE: 
Tecnocell Agroflorestal Ltda. 
Rua dos Tucanos, 535 
Parque Industrial  
Carapicuíba – SP – CEP 06330-281 
Fone/fax: (11) 4186-1433 
CNPJ: 61.004.818/0001-77 
Indústria Brasileira 
 
 
RAT-OFF PÓ® é marca registrada de Tecnocell  Agroflorestal Ltda. 
                        Carapicuíba – São Paulo – Brasil 
 
 
 

 

FICHA TÉCNICA 

 
 
Grupo químico:  Compostos de ação anticoagulante    
Nome comum:  Cumatetralil 
Ação tóxica:  Fragilidade capilar e hemorragias  
                      (acúmulo do efeito) 
Antídoto / Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático 
Telefone de emergência:  (11) 4186-1433   
C.C.I. de SP:  (11) 5012-5311ou  (11) 5011-5111 R: 251 

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:  


