
3042 - ISCA MOSQUICIDA ATRATEX 

 

FÓRMULA: 

Azametifós........................................1,000g 

Z-9 Tricosene....................................0,020g 

Benzoato de denatônio......................0,001g 

Excipiente q.s.p.................................100,0g 

 

INDICAÇÃO DE USO: 

Atratex é uma isca granulada, indicada para o combate de mosca doméstica (Musca doméstica) 

em instalações rurais, tais como estábulos, cocheiras, pocilgas, aviários, canis, haras, 

matadouros e outros locais com infestação de moscas domésticas.  

 

MODO DE USAR: 

Iscagem: Atratex pode ser espalhado diretamente da embalagem, em locais secos, sobre o piso 

dos ambientes a serem tratados, na proporção de aproximadamente 2g por m2. Deve-se evitar 

contato manual com o produto. 

Em instalações onde não for possível colocar o produto diretamente sobre o piso, pode ser 

colocado em pequenos recipientes, na dosagem de 2 a 5g em cada um, distribuindo-os junto ás 

muretas, batentes de portas e janelas, prateleiras e outros locais infestados, sempre fora do 

alcance de crianças e animais domésticos. As moscas acumuladas nos recipientes usados para 

iscas devem ser periodicamente removidas para permitir o acesso de outras moscas ao produto. 

Sempre que se notar a redução da atratividade, a isca deve ser renovada.  

 

PRECAUÇÕES: 

Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos. Manter o produto na 

embalagem original sempre fechada, em lugar seco e ventilado, afastado dos alimentos, ração 

animal, medicamentos ou produtos de higiene. Não comer, não beber, não fumar durante o 

manuseio ou aplicação do produto. Não manusear o produto com as mãos desprotegidas. Não 

reutilizar as embalagens vazias, estas devem ser destruídas, e junto com o produto restante, 

enterradas em fosso para o lixo tóxico. Não contaminar rios e outras coleções de água com 

restos do produto. Observar legislação estadual e municipal específicas. Em caso de 

intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando o rótulo ou 

embalagem do produto.  

 

PRIMEIROS SOCORROS: 

Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Em caso de 

contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância. 

 

INSTRUÇÕES PARA USO MÉDICO: 

Nome comum: Azametifós. 

Grupo Químico: Organofosforado. 

Ação Tóxica: Inibição de Colinesterases. 

Antídoto/Tratamento: Atropina, oximas e tratamento sintomático.  


