(TIAMETOXAM)
Produto indicado para o controle de formigas urbanas.

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU
EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROIBIDA A VENDA LIVRE
CUIDADO! PERIGOSO!
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES
DO RÓTULO.

Peso Líquido: 4 seringas
com 30 g cada

“Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na
prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos
diversos ambientes, tais como indústrias em geral, instalações de
produção, importação, exportação, manipulação, armazenagem,
transporte, fracionamento, embalagem, distribuição e comercialização
de: alimentos, produtos farmacêuticos, produtos para saúde,
perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana
e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas,
clubes, “shopping centers”, residências e condomínios residenciais e
comerciais, veículos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações,
aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de
entretenimento e órgãos públicos e privados, entre outros.”
COMPOSIÇÃO

Ingrediente Ativo: TIAMETOXAM ................................................0,01% m/m
Inertes: atrativo, preservante, espessante, neutralizador,
agente amargo, solvente: ............................................................99.99% m/m
MODO DE USAR

OPTIGARD FORMIGA GEL vem pronto para uso com seringa e êmbolo,
ou pode ser utilizado com pistola aplicadora.
OPTIGARD FORMIGA GEL
frestas, fendas, cantos e caminhos onde as formigas forrageiam ou se
abrigam, como embaixo e atrás de pias e bancadas, ao redor de janelas
e portas de entrada etc. Deve-se ter atenção especial nos locais onde
seja observado forrageamento ativo ou entrada de formigas na estrutura;
reaplicar nos locais infestados após 14 dias, repetindo a aplicação até o
desaparecimento da infestação. O intervalo entre as aplicações deve ser
de, no mínimo, 14 dias.

Intervalo entre aplicações:
deve realizar o monitoramento das infestações e avaliar os locais que
devem ser tratados e a necessidade de reaplicar o produto. O intervalo
entre as aplicações deve ser de, no mínimo, 14 dias.
PRECAUÇÕES
• CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO
PELA PELE
• Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
• Não fumar, comer ou beber durante a aplicação.
• Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de
Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
• CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS.
• Manter o produto na embalagem original.
• Não reutilizar as embalagens vazias.
• Em caso de contato direto com este 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.
• Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque
vômito.
• Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
• Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar
para evitar acidentes.
• Usar roupa protetora adequada, macacão de mangas compridas, botas,
avental impermeável, luvas de borracha impermeável, protetor ocular e

Aplicação em áreas internas:
Inspecionar o ambiente e aplicar o produto em locais com presença
de formigas. Locais úmidos e/ou pontos de entrada são bons locais

• Em caso de acidente com derrame de produto, recolha o mesmo com
absorvente inerte (terra, serragem, sílica gel ou outro) e consulte a empresa
registrante através do número de telefone indicado no rótulo para a

banheiros, abrigos sob pias, janelas e portas de entrada, ventiladores
etc. Nas áreas com muitas trilhas e/ou forrageamento intenso, aplicar a
isca em vários pontos e próximo aos acessos do inseto. Durante visitas
de monitoramento deve-se inspecionar a área e reaplicar conforme
necessário. Não colocar a isca em áreas frequentemente lavadas, uma
vez que a lavagem irá remover ou diluir a isca; Não aplicar em superfícies
de preparação de alimentos.

• Para o descarte de embalagens, siga as recomendações do órgão
municipal, estadual ou federal competente.
• As embalagens após o uso total da isca devem ser embaladas, usandose luvas e sacos de descarte de material, e enviar para incineração,
distribuidor ou programa de reciclagem aprovado e credenciado. Consulte
a Syngenta, distribuidor ou orgão ambiental sobre o procedimentos
adequados.

Aplicação em locais com manipulação de alimentos:
Aplicar OPTIGARD FORMIGA GEL diretamente em frestas, fendas e
outras pequenas aberturas onde as formigas possam entrar e se abrigar.
diferentes elementos de construção, como espaços entre equipamentos e
pisos, nas bases dos equipamentos, paredes, rodapés, portas e janelas,
armários, pias, fogões e outros equipamentos. Dar atenção especial
nos pontos estratégicos por onde formigas podem entrar na estrutura.
Durante visitas de monitoramento inspecionar a área e reaplicar conforme
necessário. Não aplicar o produto em superfícies de manipulação de
alimentos e utensílios que possam ser contaminados com a isca.
Para um desempenho ideal:
Evite o contato de água com o produto. Não utilize inseticida
aerossol próximo aos locais de aplicação do produto. Não aplicar
concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.
Durante as visitas de monitoramento deve-se inspecionar as iscas e
reaplicar quando necessário.
Este produto pode ser usado em conjunto com OPTIGARD LT, um
inseticida não-repelente. Aplicar após a aplicação com inseticida nãoredução da palatabilidade da isca.

FABRICADO POR
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
Rod. Professor Zeferino Vaz - SP 332, s/nº, km 127,5 Santa Terezinha - Paulínia - SP - CEP: 13148-915 CNPJ: 60.744.463/0010-80.
IPANEMA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS
Rod. Raposo Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra - SP
CNPJ: 64.687.015/0001-52 - CEP: 18190-000.
AMERICAN BLENDING AND FILLING
3505 Birchwood Drive - Waukegan, IL 60085
EPA establishment number 71681-IL-001
Serviço de Atendimento ao Consumidor:
C.A.S.A. 0800 704 4304
Registro no M.S. nº: 3.0119.6645.001-0
Responsável Técnico: Amarildo Ament - CRQ nº: 04215750 IV Região - SP
“OPTIGARD e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia
do Grupo Syngenta”.
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
Grupo químico: NEONICOTINÓIDE
Nome comum: TIAMETOXAM
Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO
Telefone de emergência: 0800 704 4304
Nº de Lote
Data de Fabricação
Prazo de Validade

2 anos a partir da
data de fabricação

As informações constantes nesta página poderão sofrer mudanças e/ou atualizações. Para maiores informações, leia o rótulo do produto ou consulte um de nossos atendentes no centro
de atendimento ao consumidor – C.AS.A 0800 704 4304

