FICHA DE EMERGÊNCIA
.
Landrin – Ind. e Com. de
Inseticidas Ltda.

Nome Técnico:

BRODIFACOUM

PRODUTO NÃO ENQUADRADO
NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE
TRANSPORTES DE PRODUTOS
PERIGOSOS

R. Empres. Agenello Senger,

135 – Carazinho – RS
Telefone de Emergência
(54) 3330-9600
(54)3330-9600

Nome Comercial:

RATRIN

Aspecto: Isca em pellets, cor rosa. Odor característico de cereais.
EPI “de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência”: Máscara semi-facial com filtro
para poeiras químicas, óculos de proteção, luvas, avental e botas.

RISCOS
Fogo:

Não é inflamável. A queima pode liberar gases tóxicos.

Saúde:

Pode ser fatal se absorvido por via digestiva. Se ingerido provoca distúrbios da
coagulação sanguínea, com sangramentos. Irritante cutâneo, ocular e respiratório.

Meio Ambiente:

Prejudicial para peixes e animais. Evite a contaminação dos cursos de água.

EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento:

Não tocar no produto derramado com as mãos desprotegidas. Usar luvas e botas para
estancar o vazamento. Com uma pá limpa, colocar o produto dentro de um recipiente
limpo e seco, tampar e remover os recipientes da área de derramamento. Eliminar toda
fonte de fogo e calor.

Fogo:

Pó químico. CO2, Halon ou espuma normal. Resfriar as embalagens expostas. A queima
pode liberar vapores irritantes. Remover os recipientes da área do fogo, se isso puder ser
feito sem risco. Combater o fogo à maior distância possível. Confinar as águas residuais
de controle do fogo para posterior descarte.

Poluição:

Água: Se a carga ou parte dela cair em lagos ou rios, procurar recuperar o que ainda
estiver embalado. Evite a contaminação dos cursos de água e mananciais.
Avise a defesa civil: 199.

Envolvimento
de Pessoas:

Remover a vítima para o ar fresco e solicitar assistência médica de emergência, apresentando ao médico essa ficha. Em caso de contato com o produto, lavar imediatamente a
pele e os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos. Em caso de
ingestão, o vômito não poderá ser provocado, entretanto é possível que ocorra
espontaneamente. Deite o paciente de lado para evitar que aspire o produto.

Informações ao
Médico:

Grupo químico: Cumarínico. Ação tóxica: Raticida de ação anti-coagulante.
Antídoto/Tratamento: Vitamina K para proteger dos efeitos anti-coagulantes, sempre que o
tempo de protrombina (TP) estiver alterado (maior que 18 segundos). Se a ingestão for
recente fazer lavagem gástrica. O carvão ativado, associado a laxantes salinos deverá ser
administrado para reduzir a absorção gastro-intestinal. Após o tratamento observar o
paciente por 4 a 5 dias após a ingestão.

Observações:

Landrin – Ind. e Com. de Inseticidas Ltda. – Rua Empresário Agenello Senger, 135 –
Carazinho – RS – Telefone de Emergência: (54) 3330-9600 (Fabricante)
Informações ao Motorista: Isolar a área, afastando curiosos. Sinalizar o local do
Acidente. Eliminar fontes de ignição. Entregar a Ficha de Emergência aos socorros
Públicos, assim que chegarem. Avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor do
Produto, ao corpo de bombeiros e à policia.

