FORMICIDA 7 BELO GEL
(USO LIVRE)

Edição: 04
De : 04/04/2011 1/2

1. NOME E MARCA COMERCIAL : FORMICIDA 7 BELO GEL
2. IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA:
Inseticida
3. DESTINO / APLICAÇÃO:
Venda Livre.
4. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE : 3.2699.0018.0011
5. DESCRIÇÃO DO ATIVO:


SULFLURAMIDA
 O produto é apresentado sob a forma de gel - contendo 0,2% p/p, de ingrediente
ativo.
 Nome comum: SULFLURAMIDA
 Nome químico (IUPAC): N-ethylperfluoro-octane-1-sulfonamide
Fórmula Bruta: C10 H6 F17 NO2S Número CAS: 4151-50-2

6. DESCRIÇÃO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA:


Primária: seringas plásticas com 10 gramas cada;



Secundária: Cartucho papel cartão .

7. CLASSE, SEGUNDO A ATIVIDADE CONTRA A PRAGA ALVO, GRUPO QUÍMICO E MODO DE
AÇÃO:
Inseticida gel contra formigas doceiras (por ex.: Monomorium floricola), para uso doméstico do
grupo químico Sulfonamida Fluoroalifática, com ação de contato e ingestão. Sulfluramida é um
inseticida de ação lenta, mata insetos pelo rompimento do fluxo normal de prótons, usados por
suas células de armazenamento de energia (mitocôndrias), para criar o ATP. Uma vez sendo as
Mitocôndrias rompidas e a energia reservada consumida, os insetos morrem.
8. MODO E RESTRIÇÕES DE USO:
Modo de Usar: retirar a tampa protetora que cobre o bico de aplicação. Pressionar o
êmbolo até que o gel comece a sair. Aplicar pequenos filetes de 01 a 02 cm de
comprimento, preferencialmente ao lado dos carreiros ou caminho das formigas. Quando
a infestação for maior, aumente o número de pontos de aplicação. Não interfira, mesmo
quando for verificado aumento do número de formigas nos pontos tratados, pois quanto
maior o número de formigas que se alimentam da isca, melhor será o resultado. Com o
tempo, a infestação nos pontos tratados diminuirá, indicando a morte das formigas.
Reponha o produto, todas as vezes que observar atividade das formigas ou houver
consumo do Formicida 7 Belo Gel. Para não interferir na atividade da isca, não jogue água,
produtos de limpeza ou outros inseticidas sobre o gel, evitando também, fumar nos locais
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próximos. Aplique preferencialmente em superfícies planas. Após o uso de todo o
conteúdo da seringa, o êmbolo travará automaticamente, como segurança para não
reutilização
9. INDICAÇÃO DAS PRAGAS CONTRA AS QUAIS É RECOMENDADO:
FORMICIDA 7 BELO GEL é uma isca na forma de gel pronto uso à base de Sulfluramida
0,2%, indicado no controle de formigas doceiras, por ex.: Monomorium floricola, para uso
doméstico.
10. MÉTODO DE DESATIVAÇÃO E DESCARTE DO PRODUTO E DA EMBALAGEM DE MODO A
IMPEDIR QUE OS RESÍDUOS REMANESCENTES PROVOQUEM RISCO À SAÚDE E MEIO
AMBIENTE:
Não se aplica, a embalagem vazia e travada pode ser descartada em lixo comum por não
oferecer riscos às pessoas e ao ambiente
11. RESUMO DAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS RELATIVAS AOS CUIDADOS COM A SAÚDE
HUMANA COM DESTAQUE PARA OS PRIMEIROS SOCORROS, TRATAMENTO MÉDICO DE
EMERGÊNCIA E ANTÍDOTO PARA CADA FORMULAÇÃO:












CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS.
CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA
PELE;
Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
Não fumar ou comer durante a aplicação;
Manter o produto na embalagem original;
Não reutilizar as embalagens vazias;
Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde,
levando a embalagem ou o rótulo do produto;
Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em
abundância e sabão;
Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em
abundância;
Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
Grupo químico: Sulfonamida Fluoroalifática
Nome comum: Sulfluramida
Ação Tóxica: Hipersensibilidade, anemia
Antídoto/tratamento: Não há antídoto específico; Tratamento sintomático
Telefone de emergência: (14) 3417 6076

Telefone do centro de informações toxicológicas (CEATOX) : 0800 14 8110 (24 horas)

