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Nome Comercial: MOSCAUTE GRANULADO  

Nome Comum: Azametifós 
Categoria: Moscaute Granulada 
Registro Ministério da Saúde: 
M.S 3.2781.0034 

Composição química: S-6-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1,3-oxazolo[4,5-
b]pyridin-3-ylmethyl O,Odimethylphosphoro thioate. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Azametifós.............................................................................1,0% p/p 

Desnaturante.....................................................................0,001% p/p 

Inertes (Atrativo e Corante) ...................................... q.s.p. 100% p/p 

 

INDICAÇÕES DE USO: 

MOSCAUTE Isca Granulada é um potente mosquicida elaborado com 
Azametifós, controla as áreas mais frequentadas pelas moscas 
(Musca Doméstica) e mosquitos, responsáveis pela contaminação de 
alimentos e transmissão de doenças. Com resposta rápida no 
controle da infestação de moscas, MOSCAUTE Isca Granulada é 
extremamente versátil e seguro. Ideal para áreas onde se busca 
qualidade e segurança alimentar. Indicado para uso doméstico. 
 
MODO DE USAR E DOSAGEM: 

 

Distribuir os grânulos do MOSCAUTE Isca granulada diretamente no 

piso, fazendo faixas de aproximadamente 30cm ao longo das 

paredes, aplicando 2g/m2(1 envelope é suficiente para uma área de 

12,5m2). Pode-se também aplicar o produto em cartelas ou placas 

apropriadas (x.: prato descartável), dividindo o conteúdo do sache 

em 5 partes. Distribuir as cartelas nos locais com infestação. Após 

utilização, descarte as placas com resto de produto e insetos mortos 

na lixeira e proceda a limpeza adequada do local onde foi utilizado o 

produto.  

IMPORTANTE: Colocar o porta Isca fora do alcance de crianças. 

Não aplicar em locais úmidos. 

 
PRECAUÇÕES: MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE 

MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DECRIANÇAS E ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. 
-Mantenha o produto na embalagem original e não reutilize a 
embalagem vazia para outros fins. 
-Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e 
aquários. 
-Não fume, beba nem coma durante a aplicação. 
-Contato perigoso a seres humanos e animais domésticos durante a 
aplicação. 
-Em caso de contato direto com o produto, lave a parte atingida com 
água corrente e sabão. 
-Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água 
corrente fria em abundância, e se persistir a irritação, procure um 
médico. 
-Se inalado em excesso, remova a pessoa para um local ventilado. 
-Pode ser fatal se ingerido; em caso de ingestão não provoque 
vômito. 
-Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. 
 
 

 
 

 
 
 
 

-Em caso de intoxicação, procure o Centro de Intoxicações ou Serviço 
de Saúde levando a embalagem ou rótulo do produto. 
-Método preferencial do descarte da embalagem vazia é através da 
queima ou lixo tóxico autorizado. 
 
CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO 
PELA PELE. 
 
RECOMENDAÇÕES: 
Aplicação deve ser feita sem a presença de crianças e animais 
domésticos. 
Não misture ou aplique o produto com alimentos ou outras iscas. 
A limpeza de eventuais resíduos e dos insetos mortos, seja feita com 
o uso de luvas, colocando em sacos plásticos devidamente fechado e 
encaminhado para destinação final adequada, proceder a limpeza do 
local com água corrente e sabão. 
 
ARMAZENAMENTO: 
Conservar o produto em local coberto, ventilado e seco, ao abrigo do 
calor e umidade. 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
Nei Aparecido Padovan 
CRQ: 04217828 – IV Região 
 

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO: 
Grupo Químico: Organofosforado 
Nome Comum: Azametifós  
Ação Toxicológicas: Inibição de Colinesterases 
Antídoto/Tratamento: Atropina, Oximas e Tratamento Sintomático 
Telefone de Emergência: (16) 3663-1000 
Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110 
 

FABRICANTE: 
INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI  
CNPJ: 05.328.961/0001-43 
E-mail: contato@insetimax.com.br 
Site: www.insetimax.com.br  
SAC:0800-9401018  

 

Pragas 

Dosagem  

g 

 

Área 

Mosca 25 12,5 m² 

Ficha Técnica MOSCAUTE® GRANULADO  

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. 

http://www.insetimax.com.br/

