FRENTE

VERSO

Diazitop PM

mesmos a embalagem ou pulverizadores, que
contenham restos de Diazitop PM.
! Destrua as embalagens vazias do produto.
! Não aplique o produto em aves e gatos.
! Produto tóxico para abelhas e fauna silvestre.
! Após preparada a mistura de Diazitop PM com água,
utilizá-la imediatamente, e descartar qualquer sobra
da mistura.

Uso Veterinário

INSETICIDA ORGANOFOSFORADO
PARA USO RURAL
FÓRMULA: Cada 100g contém:
Diazinon
(0,0 - dietil - 2 isopropil - 6 pirimidil tiofosfato) . . . . . 40g
Excipiente q.s.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100g
INDICAÇÕES:
Diazitop PM é um inseticida organofosforado a base
de Diazinon técnico estabilizado para uso rural,
indicado para o controle de moscas domésticas
(Musca domestica) em instalações rurais.
MODO DE USAR:
Diazitop PM deve ser diluído em água e aplicado com
pulverizadores costais (manual, pressurizado ou
motorizado), ou motorizado estacionário, de acordo
com as indicações abaixo:
Ambiente: Pulverizar pisos, tetos, paredes, galpões,
estábulos, bezerreiros, currais e baias. Utilizar 25g de
Diazitop PM para 20L de água para tratar uma área de
16m2.
NOTA: O fabricante não se responsabiliza pelo uso de
Diazitop PM em desacordo com as indicações,
advertências e limitações de uso recomendados nesse
sachê.
ADVERTÊNCIAS:
! Mantenha a embalagem original sempre fechada e
em local ventilado, longe do alcance de crianças, animais, utensílios domésticos, alimentos e rações.
! Durante a manipulação, preparação da calda ou
aplicação de Diazitop PM, use macacão, chapéu de
abas largas, botas e luvas impermeáveis.
! Evite contato com a pele e olhos durante a pulverização. Caso isso aconteça, lave a pele atingida com
água corrente e sabão e os olhos com água corrente.
! Não utilize equipamentos com vazamentos, não
desentupa bicos, orifícios, válvulas com a boca.
! Evite comer, beber ou fumar durante o manuseio ou
aplicação do produto.
! Após a utilização do produto, remover equipamento
de proteção e tomar banho.
! Não aplique Diazitop PM contra o vento, evitando
inalar a névoa do produto. Não use o produto fora do
prazo de validade.
! Não contamine rios, fontes e lagos, não lavando nos

LIMITAÇÕES DE USO:
Não fazer tratamento simultâneo com outros organofosforados.
SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO HUMANA:
Fraqueza, dor de cabeça, dor no peito, visão turva,
pupilas não reativas, salivação, sudorese, náuseas,
vômitos, diarréia e cólica abdominal. Persistindo os sintomas procurar imediatamente um médico, levando
consigo a embalagem do produto.
Antídoto: Sulfato de atropina, combinado com reativadores da colinesterase, tais como Contrathion ou PAM.
Não utilizar: Morfina, aminofilina e tranqüilizantes.
GRUPO QUÍMICO DO COMPONENTE ATIVO:
Organofosforado.
FABRICANTE E PROPRIETÁRIO:
CLARION BIOCIÊNCIAS LTDA.
R.4, S/N, Qd. 07, Lt. 47-55, Polo Empresarial Goiás.
Aparecida de Goiânia/GO.
CNPJ/MF 03.244.722/0004-22.
Resp. Técnico:
Gladstone Santos de Souza, PhD - CRMV/GO nº.
1863.
TELEFONE: (62) 3611-1600
adm@clarionbio.com.br
www.clarionbio.com.br
Licenciado no Ministério da Agricultura
sob nº 7.292 em 07/04/2000.
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