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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

 

1 - Produto: MATA MOSCA DIPIL ISCA GRANULADA 

2 - Forma Física: Sólido 

3 - Categoria: Venda Livre 

4 - Formulação: Isca granulada 

 

Componentes Concentração (% p/p) 

Azametifós 1, 000 

Benzoato de Denatonium 0, 020 

Inertes 98, 98 

Total 100,00 

 

4.1 – Princípio Ativo: 

Nome Químico: S-6-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1,3-oxazolo[4,5-b]pyridin-3-

ylmethyl O, Odimethylphosphoro thioate 

Nome Comum: AZAMETIFÓS  

Registro CAS: 35575-69-3 

Fórmula Bruta: C19H10ClN2O5PS  

Atuação: Ingestão 

 

4.2 – Demais Componentes: 

Nome Comum: Benzoato de Denatonium (Bitrex) 

Registro CAS: 3734-33-6 

 

5 - Modo de usar: 

 

O produto já vem pronto para uso. Deposite aproximadamente 2g de 

produto por metro quadrado nos ambientes infestados. Os pontos de iscagem 

devem ser alocados nas áreas onde se observa maior atividade das moscas. 
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Não deposite o produto em locais expostos a correntes de ar, sol e/ou 

chuva. Faça a reposição das iscas nos locais onde houver consumo. O 

conteúdo de um pacote (25g) é suficiente para tratar uma área de 

aproximadamente 12m². 

 
5.1. Indicação de uso: Isca granulada eficaz contra moscas domésticas 

(Musca domestica). 

 

6 - Embalagem: Sache de Alumínio/Polietileno de 25g 

7 - Precauções: 

- Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha e aquários; 

- Não aplicar em hortas e pomares; 

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço 

de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto; 

- Não reutilizar as embalagens vazias; 

- Manter o produto na embalagem original; 

- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com 

água fria e sabão; 

- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em 

abundância; 

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; 

- Conservar o produto longe do alcance das crianças e dos animais; 

- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou 
animais; 

- Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar; 

- Existem locais próprios indicados pelas Prefeituras Municipais – 

Secretaria do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para 

a desativação e o descarte. 

- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área 

afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. 

Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e 
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identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone 

indicado no rótulo para a destinação final; 

 - Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura 

ambiente. 

 

8 - EPI´s: 

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, 

macacão impermeável, máscara e botas. 

 

9 - Informações Toxicológicas: 

 

Grupo Químico: Organofosforados 

 Nome Comum: Azametifós 

Antídoto e Tratamento: Sulfato de Atropina, I.M. ou I.V. 1 a 6 mg a cada 

5 a 30 minutos até atropinização leve.  

Oxinas (contrathion): 1-2 g/dia, nos 3 primeiros dias.  

Manter o paciente em repouso, sob observação, no mínimo por 24horas, 

após a remissão dos sintomas.  

Contra indicação: Morfina, aminofilina e tranqüilizantes. 

 Telefone de emergência: (47) 3379-1342 

 Telefone CIT/SC: 0800 643-5252 

 Telefone SAC: 0800 702 5152. 

 

10 - Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação 

 

Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570049 

 


