
Excelente Atratividade
e Palatabilidade

Longa Ação Residual

Coloração Adequada
Efeito Dominó

Quem faz o melhor, 
faz a diferença !

INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA.
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®
ANTES DE USAR O FIPRONOL  GEL BARATICIDA, LEIA 
AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E DA FICHA TÉCNICA 
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FICHA TÉCNICA

 
Telefone de emergência: CEATOX: 0800 722.6001 

FIPRONOL 
                              GEL BARATICIDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Maria Cecília D. de Medeiros-CRQ/PE nº 01300324 -1ª Região
REGISTRADO NO MS SOB O  Nº 3.2398.0050.001-0

INTERVALO DE REAPLICAÇÃO  NAS  ÁREAS  TRA-
TADAS.
Todas as áreas tratadas deverão ser inspecionadas  no 
intervalo  de 1 a 2 semanas: Se  as  iscas  tiverem  sido 
consumidas e ainda estiverem sendo vistas baratas  vi-
vas, reaplicar o produto pois isso é  indicativo  de  gran-
de e severa infestação.

PRECAUÇÕES

ATENÇÃO: Não aplicar outros inseticidas  próximo às  
®áreas tratadas com o FIPRONOL  GEL, pois com cer-

teza haverá contaminação  nos  pontos de iscagem, o 

que diminuirá ou eliminará  a  atratividade do  produto 
aplicado.

Para que se obtenha melhor eficiência do gel, a área 
a ser tratada deverá estar limpa  para  receber a apli-
cação do gel. 

    
  
INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO
Grupo químico: Fenil Pirazol
Nome comum: Fipronil
Ação tóxica: Hipersensibilizante,  distúrbios  sen-
soriais cutâneos e neurite periférica.
Antídoto / Tratamento: Anti-histamínico  e  trata-
mento sintomático 

APRESENTAÇÃO
Cartucho contendo 1 Seringa Plástica de 30 g. 
Caixa Despacho com 36 cartuchos de 30 g.
 

CONSERVE FORA DO ALCANCE  DAS  CRIANÇAS 
E  DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. “CUIDADO! PERI-
GOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO 
PELA PELE”. Não aplicar sobre alimentos e utensílios 
de cozinha, plantas e aquários. Não coloque este pro-
duto em utensílio para uso alimentar. Não fumar ou co-
mer durante a aplicação. Contato perigoso a seres hu-
manos e animais domésticos durante a aplicação. Em 
caso de contato direto com o produto, lavar a parte ati-
ngida com água em abundância  e sabão. Em caso de 
contato com os olhos, lavar imediatamente  com água 
corrente em  abundância. Se inalado  em excesso, re-
mover a pessoa para local  ventilado. Em caso de into-
xicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço 
de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produ-
to. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o pro-
duto na embalagem original. Só  utilizar  em  lugar  de  
difícil  acesso a crianças e  animais domésticos. A lim-
peza de eventuais resíduos deverá ser feita  com  uso  
de luvas, colocando em saco plástico devidamente fe-
chado e encaminhado para destinação final adequada, 
assim como  as  embalagens vazias. Observar legisla-
ção estadual  e/ou  específicas. Recomenda-se o  uso 
de luvas, proteção ocular e/ou  respiratória  no  manu-
seio e aplicação das iscas inseticidas. O produto deve 
ser armazenado em temperatura ambiente e em  local  
prévia e  adequadamente  destinado a esta finalidade.

 
    
  

CLASSE 
Inseticida

GRUPO QUÍMICO  
Fenil Pirazol  

INGREDIENTE ATIVO  
Fipronil 

NOME QUÍMICO
(RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl)-
4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile 

FÓRMULA MOLECULAR
C12 H4 Cl2 F6 N4 OS

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO FORMULADO 
Fipronil a 0,05% p/p, Benzoato de Denatonium 0,001%, 
solventes e atrativos.

MECANISMO DE  AÇÃO 
O Fipronil atua ao nível  do  sistema  nervoso  central, 
bloqueando  e  anulando  o  efeito  neuroregulador do 
GABA, provocando a morte do inseto por  hiperexcita-

®ção. Ao ingerir o FIPRONOL  GEL, as baratas  conta-
minadas  irão contaminar  as outras, tanto  através da 
troca de alimentos, como pela ingestão das fezes das 
baratas  contaminadas  e  das  carcaças  das  baratas 
mortas,  contaminando  assim  toda  a  colônia  (efeito 
cascata).

DADOS TOXICOLÓGICOS DO PRODUTO 
Dl50 Oral Aguda: > 5000 mg/kg                                   
DL50 Dermal Aguda: > 4000 mg/kg                              
Irritabilidade Dérmica: Não irritante                      
Irritabilidade Ocular: Não irritante
Sensibilizante Cutâneo: Não sensibilizante    

INDICAÇÕES DE USO
®FIPRONOL   Gel  Baraticida  é  uma  isca   inseticida, 

pronto  uso,  para  empresas  especializadas e indica-
do para o controle de baratas. 

MODO DE APLICAÇÃO
O produto deverá ser aplicado, de  preferência, em lo-
cais  escuros  como frestas, fendas, rachaduras, atrás 
de armários, dutos, molduras de quadros, embaixo de 
pias, etc. O produto pode ser aplicado utilizando pisto-
la aplicadora ou o êmbolo aplicador. 
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