PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO
AO MEIO AMBIENTE:

Dados relativos à proteção da saúde humana

- Este produto é:

Antes de utilizar o produto, leia com atenção as instruções:

Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I)
Muito Perigoso ao Meio Ambiente (Classe II)
Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE III)
Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV)
- Este produto é ALTAMENTE BIOCONCENTRÁVEL em peixes.
- Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para microcrustáceos.
- Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para abelhas, podendo afetar outros insetos benéficos.
Não aplique o produto no período de maior visitação das abelhas.
- Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza.
- Não utilize equipamentos com vazamento.
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes.
- Aplique somente as doses recomendadas.
- Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos
d’água. Evite a contaminação da água.
INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E
PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:
- Mantenha o produto em sua embalagem original sempre fechada.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas,
rações ou outros materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.
- O local de ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO.
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas
ou para o recolhimento de produtos vazados.
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
- Observe legislação estadual e municipal.
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ATENÇÃO: Durante o manuseio e aplicação, use macacão com mangas compridas, capa ou avental
impermeável, luvas impermeáveis, chapéu impermeável de aba larga, botas, óculos protetores e
máscaras faciais protetoras com filtros para partículas finas - Equipamento de proteção individual
(EPIs).
Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA sob nº
002298794
COMPOSIÇÃO:
Ingrediente Ativo: (S) alfa - ciano - 3 - fenoxibenzi - (1R, 3R) - 3 - (2,2 dibromovinil)-2,2dimetilciclopropanocarboxilato
DELTAMETRINA......................................................................................0,2% m/m (2 g/kg)
Ingrediente Inerte:
Carbonato de cálcio............................................................................99,8% m/m (998 g/kg)
CLASSE: Inseticida de contato e ingestão do grupo dos Piretroides
TIPO DE FORMULAÇÃO: Pó Seco
Registrante: Bayer S/A - Rua Domingos Jorge, 1100 - CEP 04779-900 - São Paulo/SP
CNPJ: 18.459.628/0001-15 - Registrada na Secretaria da Agricultura do Estado de São
Paulo sob nº 663
Fabricante do Produto Técnico: Bayer CropScience S.A. - 55 - Avenue René
Cassin 69009 - Lyon- França
Formuladores: VIDE BULA
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® Marca Registrada Bayer CropScience - França.

INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES:
- Isole e sinalize a área contaminada.
- Utilize equipamento de proteção individual.
- Contate as autoridades locais competentes e a Empresa BAYER S/A - telefone de emergência:
0800-243334 (24 horas).
- Procure impedir que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos d’água.
- Em caso de incêndio use extintores de água em forma de neblina, de CO2 ou pó químico
ficando a favor do vento para evitar intoxicações.

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E
CONSERVE-OS EM SEU PODER. É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE. É obrigatóriA a devolução da
embalagem vazia.

DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS:
- É obrigatório a devolução desta embalagem ao estabelecimento onde foi adquirido ou no
local indicado, por escrito, na nota fiscal de compra, conforme instruções da bula. Não armazene
ou transporte embalagens vazias junto com alimentos, bebidas, rações, medicamentos, animais
ou pessoas.
- A destinação inadequada de embalagens e restos de produtos no meio ambiente ocasiona
contaminação do solo, da água e do ar.
- SIGA AS INSTRUÇOES CONTIDAS NA BULA REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DE
LAVAGEM E/OU DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS.

Indicações e restrições de uso: Vide bula e receita.
Restrições Estaduais, do Distrito Federal e Municipais: Vide Bula.
Instruções de uso: Produto registrado para o tratamento de grãos e sementes de
milho, arroz, trigo, feijão e amendoim.
Indicações de uso, doses, modo de usar, época e intervalos de aplicações: Vide bula.

PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:
- Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o
registrante através do telefone 0800-0179966 para sua devolução e destinação final.

Indústria Brasileira

TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS:
- Está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica.
BR-24/07/09

05467364d

Telefone da Empresa: 0800-0179966
Telefone de Emergência: 0800-243334 (24 horas)
Centro de Informações Toxicológicas:
0800-7713733 e 0800-410148 (PR)

Peso Líquido: 1 kg
Classificação toxicológica: IV - Pouco Tóxico
Classificação Do Potencial de Periculosidade
Ambiental: II - PRODUTO Muito Perigoso AO MEIO AMBIENTE

PRECAUÇÕES GERAIS:
• Produto para uso exclusivamente agrícola. • Ao abrir a embalagem, faça de maneira a evitar
formação de poeira. • Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. • Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. • Não distribua o produto com as mãos desprotegidas.
• Não utilize equipamentos com vazamentos. • Não transporte o produto juntamente com alimentos,
medicamentos, rações, animais e pessoas. • Não utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
danificados. • Quando for descartar as embalagens, use luvas e botas de borracha.
PRECAUÇÕES NO MANUSEIO:
• Use protetor ocular. Se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente e VEJA
PRIMEIROS SOCORROS. • Use luvas de borracha. Ao contato do produto com a pele, lave-a
imediatamente e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. • Use máscara cobrindo o nariz e a boca. caso
o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. • Ao
abrir a embalagem, faça de modo a evitar formação de poeira. • Use óculos protetores, macacão
e avental impermeáveis, luvas e botas de borracha, chapéu impermeável de abas largas, máscara
com filtro para partículas finas.
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PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:
• Evite o máximo possível o contato com a área de aplicação. • Não aplique o produto contra o vento,
o produto produz poeira. • Use óculos protetores, macacão e avental impermeáveis, luvas e botas de
borracha, chapéu impermeável de abas largas, máscara com filtro para particulas finas.

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO:
• Evite o máximo possível o contato com a área já aplicada até o término do intervalo de reentrada
na área. • Mantenha o restante do produto em sua embalagem original, adequadamente fechado, em
local trancado, longe do alcance de crianças e animais. • Tome banho, troque e lave as suas roupas,
separando das roupas domésticas. • Não reutilize as embalagens vazias. • Após cada aplicação
lave e faça a manutenção em todos os Equipamentos de Proteção Individual. • Atentar para o período
de vida útil dos filtros, seguindo corretamente as especificações do fabricante.
PRIMEIROS SOCORROS:
• INGESTÃO: Em casos de ingestão, NÃO PROVOQUE VÔMITO e procure imediatamente
o médico, levando a embalagem, rótulo, bula e receituário agronômico do produto. Vômito
espontâneo é comum.
• OLHOS: Lave com água em abundância e procure o médico, levando a embalagem, rótulo,
bula e receituário agronômico do produto.
• PELE: Lave com água e sabão em abundância e procure um médico, levando a embalagem,
rótulo, bula e receituário agronômico do produto.
• INALAÇÃO: Procure lugar arejado e procure um médico, levando a embalagem, rótulo, bula e
receituário agronômico do produto.

Antídotos e Tratamento (Informações para médicos):
Não há antídoto específico conhecido. Tratamento sintomático de acordo com o quadro clínico,
manutenção das funções vitais. Nos casos de ingestão utilizar catártico salino e carvão ativado.
Avaliar a necessidade de lavagem gástrica, até uma hora após a exposição, sempre protegendo
as vias aéreas (este procedimento só deve ser realizado se a vítima estiver consciente). Eventuais
convulsões podem ser tratadas com benzodiazepínicos IV (Diazepam ou Lorazepam). No caso de
anafilaxia ou reação de hipersensibilidade utilizar um anti-histamínico. Avaliar a necessidade de
instituir diurese alcalina provocada e hemodiálise. Acetato de tocoferol pode ser útil para prevenir
lesões cutâneas (uso tópico).
Telefone de emergência: 0800-243334 (24 horas)

