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AGITA® 1GB
USO VETERINÁRIO
Iscas Granuladas
Fórmula:
Cada 100 g contém:
Tiametoxam ....................................................................................... 1,0 g
z-9-tricoseno ......................................................................................... 0,1 g
Excipiente q.s.p ................................................................................100,0 g
Propriedades:
O tiametoxam é uma substância pertencente à classe dos neonicotinóides.
Ele interfere nos receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChR) na membrana
pós-sináptica da junção neural.
O tiametoxam age tanto por ingestão quanto por contato, apresentando um
rápido efeito imediato contra moscas.
Seu modo de ação difere daquele dos organofosforados, carbamatos e piretróides; assim, ele se torna uma droga de eleição para o controle de insetos
resistentes à estes inseticidas.
Indicações:

Em caso de inalação, remover o indivíduo afetado da área de exposição para
um local bem ventilado ou para o ar livre e protegê-lo de congelamento.
Em caso de contato com a pele, lavar abundantemente as áreas afetadas com
água e sabão.
Em caso de contato com os olhos, enxaguá-los com água limpa durante vários
minutos.
Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito e procurar imediatamente
ajuda médica, levando consigo a embalagem ou o rótulo do produto.
Em caso de suspeita de envenenamento procurar imediatamente um médico.
Não existe antídoto específico. Aplicar terapia de suporte.
Conservação:
• Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco,

entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz direta.

• Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
• Não empilhar embalagens de produto em colunas com mais de 2m de altura,

para evitar compactação.

• Não guardar ou aplicar junto de alimentos, ração animal, bebidas, medica-

mentos e produtos de higiene doméstica.

• Descartar os recipientes utilizados para distribuir o produto em locais apro-

priados para produtos químicos.

• Alternativamente, os recipientes podem ser incinerados em locais apropria-

Controle de moscas domésticas em instalações domésticas, rurais e
comerciais.

dos, longe de pessoas e animais domésticos. Se queimar o material, evitar a
inalação da fumaça.

Modo de usar:

Venda sob prescrição e uso sob orientação do Médico Veterinário.

O produto é comercializado sob forma pronta para uso.
Dispersar homogeneamente 2g de produto por m2 de superfície, nos locais
freqüentados pelas moscas. Se o produto não puder ser aplicado diretamente
sobre a superfície, colocá-lo em recipientes e distribuí-los pela instalação.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
sob nº 9.581/10 em 14/10/2010.
Responsável técnico:
Denis Frota Daﬂon - CRMV-SP 23.802
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Tabela de aplicação:

M

Apresentação
Área de cobertura
Sachê de 20g .................................................................................... 10m2

PRODUTO IMPORTADO
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Precauções:

Novartis Animal Health Inc.
Schwarzwaldallee, 215 - CH-4002, Basiléia, Suíça
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• Evitar a inalação, o contato com a pele, olhos e roupas.
• Manusear o produto com as mãos protegidas e em locais arejados.
• Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
• Não usar o produto fora do prazo de validade.
• Produto tóxico para abelhas e organismos aquáticos.
• Pode causar efeitos adversos de longa duração em ambientes aquáticos.
• Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.
• Este produto é passível de combustão. Os subprodutos da combustão são

Fabricante:
Shanghai Novartis Animal Health Ltd. - Wusi Farm Factory,
Fengxian District
GHI-Wusi Farm, Shanghai, 201423 - China People Republic
Representante exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:

tóxicos e/ou irritantes.
• Em caso de combustão, extinguir as chamas com extintores de pó seco, de
espuma, de dióxido de carbono ou de spray de água. Não utilizar jato de
água.

NOVARTIS SAÚDE ANIMAL LTDA.
Av. Pref. João Vilallobo Quero, nº. 2.253 - Barueri - SP
CEP. 06421-300 - CNPJ: 00.820.120/0005-69

Informações Complementares:

0800 888 8280
São Paulo – segunda à sexta-feira
das 8:00 às 17:00 horas

Princípio ativo: Tiametoxam
Grupo Químico: Neonicotinóide
Classe: Inseticida
Classificação toxicológica: Classe III

Informações ao cliente:

® Marca Registrada da Novartis AG, Basiléia, Suíça

Cliente: Novartis Saúde Animal Ltda.
Produto: Agita ® 1GB (Frente e Verso)
Código: Cod. X.XXX.XXX

Aprovações:
Dimensões: 78 x 154 mm

REGISTRO AH-5.1

Data: 08/02/2012

DES. EMB. AH-3.2

Nº de cores: 1 cor (preto)

GER. PROD. AH-9.

Cores especiais:

COMUNC. AH-1.1

CÓD. X.XXX.XXX

CM

Proprietário:

