Nome comercial: OPTIGARD BARATA GEL.
Princípio ativo: Hidrametilnona.
Concentração: 2% m/m.
Formulação: gel.

INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO
Grupo químico: amidinohidrazona.
Nome comum: Hidrametilnona.

Classe química: amidinohidrazona.

Ação tóxica: inibição da respiração celular.

Registro no Ministério da Saúde: 3.3428.0004.001-6.

Antídoto: tratamento sintomático.

Modo de ação: por ingestão.
Compatibilidade: pode ser aplicado com inseticida não repelente,
como OPTIGARD LT. Utilizar após a secagem do inseticida.

TOXICOLOGIA
DL50 dérmica em (ratos) > 2.000 (mg/kg).

Apresentação
Seringas de 30 g

ELIMINE
AS BARATAS
POR COMPLETO.

DL50 oral em (ratos) > 2.000 (mg/kg).
Irritabilidade dérmica em coelhos: não irritante.
Irritabilidade ocular em coelhos: não irritante.

Antes de usar OPTIGARD BARATA GEL, consulte sempre as instruções
do rótulo e da ficha técnica.

A melhor escolha
para o controle eficaz
de infestações.

Central de Atendimento Syngenta C.A.S.A.: 0800 704 4304
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TESTES DE EFICÁCIA
Testes realizados com baratas Periplaneta americana e Blattella germanica
comprovam a eficácia de OPTIGARD BARATA GEL em ambientes
com oferta de alimento, mantendo sua eficácia mesmo 90 dias após
a aplicação.
Aplicação de OPTIGARD BARATA GEL na dose de 0,5 gramas.

OPTIGARD BARATA GEL tem eficácia superior a concorrentes, em aplicações
de pequenos pontos, após 90 dias.
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Concorrente à base de Hidrametilnona
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Praticidade: vem em seringas prontas para uso.
Economia: com bico aplicador, oferece maior rendimento com gotas
menores.
Não escorre e não mancha as superfícies tratadas.
Pode ser utilizado com pistola aplicadora.
Produto de ação lenta que promove a transferência do ativo
para outras baratas.

Mortalidade (%)

Alta atratividade: elimina os focos da infestação.

Barata
(Blattella germanica e Priplaneta americana)
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OPTIGARD BARATA GEL

BENEFÍCIOS

PRAGAS-ALVO

Dosagem utilizada em teste: 0,25 g.

Mortalidade (%)

OPTIGARD BARATA GEL é um produto
à base de hidrametilnona. Não escorre,
não mancha e tem altíssima atratividade:
as baratas são eliminadas por completo.
Com prática formulação em gel,
OPTIGARD BARATA GEL é a ferramenta
ideal para um controle completo
e manutenção do tratamento contra
baratas de cozinha ou de esgoto.

Fonte: Instituto Biológico, 2010.
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Blattella germanica (barata de cozinha)

0,5 g/m2

Periplaneta americana (barata de esgoto)

0,5 a 1,0 g/m2

MELHOR APLICAÇÃO, MELHOR CONTROLE
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Tempo após a aplicação
OPTIGARD BARATA GEL

Fonte: Instituto Biológico, 2010.

OPTIGARD BARATA GEL vem pronto para uso: basta pressionar o êmbolo
da seringa lentamente, depositando pequenos filetes de gel nos pontos
mais acessíveis às baratas (despensas, cozinhas, banheiros, garagens).
Aplique também em rachaduras, frestas e parte externa de fogões
e geladeiras.
Evitar o contato de água com o produto.
Não utilizar inseticida aerossol próximo aos locais de aplicação do produto.
Não aplicar junto com pulverizações líquidas convencionais.
Manter o produto na embalagem original, em local ventilado e iluminado.
Pode ser usado em conjunto com inseticida não repelente, como
OPTIGARD LT. Utilizar o gel após a secagem do inseticida não repelente.
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