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V A N T A G E N S  Q U E  S Ó
BARAMID PCO  TEM PARA VOCÊ!

Inseticida de formulação balanceada com 
princípio ativo de longa duração. E�caz no 
controle baratas (Blatella germanica, Periplaneta 
americana).

BARAMID PCO
EFICAZ CONTRA BARATAS

Ÿ  Atua como inibidor da respiração celular;
Ÿ Ação por ingestão;
Ÿ Pronto Pronto Uso;
Ÿ Indicado para áreas externas e internas;
Ÿ Ação lenta, causa o efeito dominó nas 

colônias, aumentando o índice de 
mortalidade;



FICHA TÉCNICA
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ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Princípio Ativo: Hidrametilnona
Nome Comercial: Baramid PCO
Grupo Químico: Amidino-hidrazona
Nome Químico: 5,5-dimethylperhydropyrimidin-2-one4-tri�uoromethyl-α- (4-tri�uoromethylstyryl) cinnamylidenehydrazone
No CAS: 67485-29-4
Tipo de Formulação: Gel
Classe: Inseticida
Composição: Hidrametilnona............................................2,0% p/p  •  Ingredientes Inertes...................................98,0% p/p
Solubilidade: Produto Solúvel em Água (Princípio Ativo: Insolúvel)
Estado Físico: Sólido (Gel)
Modo de Ação: Toxicante metabólico. Inibe o transporte de elétrons mitocondrial, causando redução na atividade física, bem como diminuição na 
respiração celular. Age por ingestão, por contato ocorre a transferência do i.a. as demais pragas da colônia;
Compatibilidade: Incompatível com alimentos e quaisquer outros produtos químicos.
Registro no Ministério da Saúde: sob No 33308.0014/001-7
Apresentação: Seringa plástica de 30g
Indicação: Baramid PCO é indicado para Entidade Especializada no controle de Baratas (Blatella germanica, Periplaneta americana), em ambientes industriais e 
residenciais, tais como: cozinhas industriais, residências, hospitais, restaurantes, hotéis, escolas, pani�cadoras, trens e metrôs, fabricas de alimentos, 
empresas de ônibus. Contém amargante em sua formulação, prevenindo contaminação de espécies não alvo.

O produto pode ser aplicado na forma de gotas ou �letes, diretamente nos 
locais em que se observa as atividades das baratas, como: fendas, frestas de 
paredes, embaixo de pias, eletrodomésticos, balcões, dentro e atrás de 
armários, embaixo de bancos, poltronas, assoalhos de trens e metrôs, nos 
quadros de energia elétrica, próximos aos ralos, caixas de gordura e coletores 
de lixo. Não aplicar em carpetes, tapetes, tecidos e mármores devido ao risco 
de ocorrerem manchas.
Ÿ Ao aplicar o produto, utilize luvas;

Concentração de Uso: Produto Pronto para Uso

Indicações de uso médico
Grupo Químico: Amidino-hidrazona
Nome Químico: Hidrametilnona
Ação Tóxica: Toxicante Metabólico. Inibe a Respiração Celular
Primeiros Socorros: Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Caso haja contato com os olhos, lavar com água 
corrente em abundância. Em caso de intoxicação/ingestão, NÃO provocar vômito e procurar ajuda médica. Se inalado em excesso remover a pessoa para 
local fresco e ventilado. Pode ser fatal se ingerido. Consulte imediatamente o centro de informações toxicológicas (CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico, 
levando o rótulo/embalagem do produto.
Antídoto/Tratamento:
Não há antídoto especí�co, Tratamento Sintomático.
Telefone de Emergência:
CEATOX (55) 0800 771 3733

Toxicologia: (produto formulado)
DL50 oral aguda em ratos: > 2000mg/Kg
DL50 dermal aguda em ratos: > 2000mg/Kg
Irritabilidade Ocular: Não Irritante
Irritabilidade Dérmica: Não Irritante
Princípio ativo (hidrametilnona): 1.300 mg/kg/oral

BARAMID PCO
EFICAZ CONTRA BARATAS

Aplicação e Modo de Usar: Antes da aplicação do produto, promova a limpeza do ambiente.

Precauções/Restrições de Uso:
Mantenha afastado da área de aplicação crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas. Guardar o produto longe do alcance de crianças e 
animais domésticos. Não aplicar o produto sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Mantenha o produto em sua embalagem original. 
Não reutilizar as embalagens vazias. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do produto. Ao manipular o produto, utilize luvas impermeáveis. 
Ÿ Não aplicar o produto próximo a locais onde há o contato direto com produtos químicos como: desinfetantes, detergentes, água sanitária, entre 

outros, pois poderá contaminar o produto, bem como, comprometer sua atratividade;
Ÿ O produto não apresenta riscos signi�cativos quando utilizado corretamente para o controle de baratas em ambientes domésticos;
Ÿ O produto não é bioacumulativo e não é persistente no meio ambiente.

Espécie de Barata Dose de Aplicação

Periplaneta americana

Blatella germânica

0,5g a 10,0g / 10m�

2,5g a 5,0g / 10m�


	1: frente
	2: verso

