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Nome comercial: Hunter
Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0080
Formulação:
Gel
Fórmula empírica: C10H6F17NO4S
Nome Químico: N-ethylperfluoro-octane-1-sulfonamide.
Nome comum: Sulfluramida
Classe: Sulfonamida fluoroalifática
Composição:
Sulfluramida ............................0,2%
Ingredientes inertes qsp...........100,0%
Mecanismo de ação: A sulfluramida atua como desaclopador da fosforilação oxidativa
(na produção de ATP) na mitocôndria. A interrupção do metabolismo de energia
resulta em um desenvolvimento lento de toxicidade podendo levar à letargia, paralisia
e morte nos insetos.
Apresentação:
Caixa contendo 24 seringa de 10g.
Instruções de uso: HUNTER é eficaz contra formigas domestica. Aplique 50 mg/m2 do
produto nas trilhas das formigas ou nos locais onde se observe maior atividade das
formigas. Quando a infestação for maior aumente os pontos de aplicação. Para não
interferir na atratividade da isca não jogue água ou produtos de limpeza ou outros
inseticidas sobre o gel. Após o uso de todo conteúdo da seringa o êmbolo travará
automaticamente, como segurança para não utilização.
Informações para uso médico
Nome químico: Sulfluramida
Grupo químico: Sulfonamida fluoroalifática.
Ação tóxica: Fosforilação Oxidativa
Antídoto e tratamento: não há antídoto especifico.
Toxicologia
DL50 aguda ratos > 2500 mg/Kg (De Sangosse)
DL50 oral ratos > 2500 mg/Kg (De Sangosse)
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Precauções
• Antes de usar, ler com atenção as instruções do rótulo;
• Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos;
• Não comer, beber ou fumar durante a aplicação;
• Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários;
• Não reutilizar as embalagens vazias;
• Colocar as iscas em locais inacessíveis a crianças e animais de estimação;
• Manter o produto na embalagem original;
• Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar o Centro de Intoxicações
ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem e o rótulo do produto;
• Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão;
• Caso atinja a região dos olhos, lavar com água corrente em abundância;
• O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta
demais
restrições de uso.

