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Raticida para o controlo de ratazanas e 
ratos. 

 
Formulação / Composição 
  
Raticida em isco na forma de blocos de 20 g, pronto a aplicar, com 0,05 g/kg ou 0,005% (p/p) 
de brodifacume. 
Grupo Químico: Cumarina 
 
 
Modo de Acção 
 
O TALON é um isco em bloco de cera pronto a utilizar, contendo 0,05 g/kg de brodifacume 
(0,005% p/p), para utilização por profissionais como raticida para o controlo de ratazanas e 
ratos em áreas interiores, exteriores e à volta de edifícios, e em esgotos para a proteção da 
saúde pública, saúde animal, produtos e materiais armazenados. 
 
 
Finalidades / Condições de Utilização  

Local a 
aplicar Finalidades Dose Recomendações 

Áreas 
interiores e 

exteriores (à 
volta de 

edifícios) 

Ratos  

1 bloco 
de 20 g 
por cada 

2-5 
metros 

Colocar um bloco de 20 g em estações de isco 
cobertas e resistentes à manipulação ou pontos 
de isco cobertos com um espaçamento de 5 m 
(2 m de espaçamento em áreas de alta 
infestação) em áreas onde há atividade de ratos. 
Verificar regularmente o consumo de isco e 
substituir o isco consumido ou estragado até o 
consumo parar. Repetir o tratamento em 
situações nas quais existe evidência de nova 
infestação (por ex. trilhos recentes ou fezes). 

Ratazanas  

20-60 g 
de blocos 
por cada 

5-10 
metros 

Colocar 20-60 g de blocos em estações de isco 
cobertas e resistentes à manipulação ou pontos 
de isco cobertos com um espaçamento de 10 m 
(5 m de espaçamento em áreas de alta 
infestação) em áreas onde há atividade de 
ratazanas. Verificar regularmente o consumo de 
isco e substituir o isco consumido ou estragado 
até o consumo parar. Repetir o tratamento em 
situações nas quais existe evidência de nova 
infestação (por ex. trilhos recentes ou fezes). 

Esgotos Ratazanas 

20-200 g 
de blocos 
por posto 

de 
engodo 

Colocar 20-200 g de blocos por posto de engodo 
em estruturas disponíveis para assegurar que os 
blocos não são arrastados. Verificar 
regularmente oconsumo de isco e substituir o 
isco consumido ou estragado até o consumo 
parar.Repetir o tratamento em situações onde 
existe evidência de nova infestação. 

 
Informação de segurança adicional 

 
• Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de 

utilização. 
• Utilizar embalagens de iscos claramente marcados com “veneno” em todas as superfícies 

dos pontos de isco. 
• Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar nos roedores mortos com as 
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mãos desprotegidas, ao eliminá-los utilizar luvas ou ferramentas como por exemplo 
pinças. 

• Este produto contém um agente amargante e um corante. 
• Evitar o acesso de crianças, animais domésticos e de estimação (particularmente gatos, 

cães e porcos) aos iscos. 
• Nocivo para a fauna selvagem. 
 
Utilizar biocidas de forma segura e sustentável. 
 
É ilegal utilizar este produto para utilizações ou de forma contrária à especificada neste 
rótulo. 
 
NÃO se destina à venda a utilizadores não-profissionais. 
 
Resistência: O estado de resistência da população de roedores deve ser tido em 
consideração aquando da escolha do raticida a utilizar. Nos casos em que existem provas ou 
suspeitas de resistência devem ser aplicadas estratégias de gestão de resistência. Não utilizar 
diferentes anticoagulantes com potência comparável ou mais fraca para fins de controlo da 
resistência. Para uma utilização alternada, considere o uso de um rodenticida não 
anticoagulante, se disponível, ou um anticoagulante mais potente. 
 
Utilização em áreas públicas: Quando o produto é utilizado em áreas públicas e não forem 
utilizadas estações de isco resistentes à manipulação, é necessário implementar as seguintes 
medidas. Quando oproduto é utilizado em áreas públicas, as áreas tratadas têm de ser 
assinaladasdurante o período de tratamento e tem de ser disponibilizado um aviso juntamente 
com os iscos explicando o risco de envenenamento primário ou secundário pelo 
anticoagulante, assim como as medidas a tomar em caso de envenenamento. Quando são 
utilizadas estações resistentes à manipulação, estas devem estar claramente assinaladas 
para indicar que contêm raticidas e que não devem ser manipuladas. 
 
Utilização em esgotos: Para utilização em esgotos, onde não há risco para crianças, animais 
de estimação e espécies não visadas, os blocos devem ser fixados com arames a estruturas 
disponíveis para assegurar que não são arrastados. 
 
Os corpos de roedores mortos, restos de isco não utilizados ou quaisquer fragmentos de isco 
encontrados longe da estação de isco devem ser recolhidos durante todas as operações de 
controlo para reduzir o risco de consumo e envenenamento de crianças, animais de 
estimação e de outros animais não visados. 
 
É ilegal a utilização deste produto para o envenenamento intencional de animais não visados, 
benéficos e protegidos. 
 
ARMAZENAMENTO E ELIMINAÇÃO 
Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado. 
Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de estimação e animais de 
quinta. 
Guardar apenas na embalagem original. 
Este material e as respetivas embalagens têm de ser eliminados de forma segura. 
Eliminar a embalagem, restos de produto não usado e roedores mortos de acordo com os 
regulamentos locais. 
Se necessário, consultar um operador de resíduos profissional ou as autoridades locais. 
 
 
 
Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais 
 
PERIGO 
• Pode afetar a fertilidade ou o nascituro. 
• Pode afetar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida. 
• Pedir instruções específicas antes da utilização. 
• Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de 
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segurança. 
• Manter fora do alcance de crianças. 
• Usar luvas de proteção. 
• EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 
• Armazenar em local fechado à chave. 
• Eliminar o conteúdo em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 
• Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado. 
• Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de estimação e animais 

de quinta. 
• Guardar apenas na embalagem original. 
• Este material e as respetivas embalagens têm de ser eliminados de forma segura. 
• Eliminar a embalagem, restos de produto não usado e roedores mortos de acordo com os 

regulamentos locais. 
• Se necessário, consultar um operador de resíduos profissional ou as autoridades locais. 
• Em caso de exposição dérmica, lavar a pele com água e posteriormente com água e 

sabão. 
• Em caso de exposição ocular, lavar os olhos com um produto específico para lavagem de 

olhos ou água, manter as pálpebras abertas pelo menos 10 minutos. 
• Em caso de exposição oral, enxaguar cuidadosamente a boca com água. Nunca 

administrarnada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não induzir o vómito. Se 
ingerido, procurar orientação médica imediatamente e mostrar o recipiente ou rótulo do 
produto TALON. Entre em contacto com um veterinário em caso de ingestão por um 
animal de estimação. 
 

NOTA PARA O MÉDICO/PRIMEIROS SOCORROS 
Os efeitos resultam da inibição da coagulação sanguínea através da interação com a 
reciclagem de vitamina K. Os sintomas de envenenamento podem incluir: Fácil formação de 
hematomas, hemorragias nasais e gengivais, sangue nas fezes ou urina, hemorragia 
excessiva de cortes menores ou abrasões. Note que os sintomas de envenenamento podem 
desenvolver-se ao longo de vários dias. 
 
Primeiros socorros:  
Em caso de: 
- Exposição dérmica, lavar a pele com água e posteriormente com água e sabão. 

- Exposição ocular, lavar os olhos com um produto específico para lavagem 
de olhos ou água, manter as pálpebras abertas pelo menos 10 minutos. 
- Exposição oral, enxaguar cuidadosamente a boca com água. Nunca 
administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não induzir o 
vómito. Se ingerido, procurar orientação médica imediatamente e mostrar o 
recipiente ou rótulo do produto Talon. Entre em contato com um veterinário 
em caso de ingestão por um animal de estimação.  

 
Nota para o médico: Antídoto – Vitamina K1 – sob supervisão médica. 
 
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 
250 250 
Informação sobre venenos: Para obter informações ou para comunicar incidentes contacte 
o CIAV e guarde o rótulo para consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embalagens  
 
5 Kg (com blocos de 20 g) e 10 Kg. 
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Número de autorização: PT/DGS ARMPB-rnl-21/2018 
 

 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA 
ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM. 

 
 

FT: 051222 
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