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Nome comercial: Strong
Registro no Ministério da Saúde: 3.2233.0079
Formulação:
Gel
Fórmula empírica: C10H6F17NO4S
Nome Químico: Tetrahidro-5,5-dimetil-2-(1 H)-pirimidinona {3-[ 4-(trifluorometil) fenil
]-1 ( 2-[ 4(trifluorometil) fenil ] etenil)-2-propenilideno }hidrazona
Nome comum: Hidrametilnona
Classe: Amidinohidrazona
Composição:
Hidrametilnona ........................2,0%
Ingredientes inertes qsp ...........100,0%
Mecanismo de ação: A hidrametilnona atua como toxicante metabólico, impedindo a
formação de ATP na mitocôndria, causando decréscimo na atividade física, bem como
na diminuição na respiração celular
Apresentação:
Caixa contendo 24 seringas de 10g.
Instruções de uso: STRONG é eficaz contra baratas. Aplique 1g/m2 (3 filetes de
1cm/m2) do produto diretamente nos locais em que observa a atividade das baratas,
tais como: debaixo de pias, quadros de energia elétrica, debaixo de eletrodomésticos,
em furos de rejuntes de azulejos, próximo de ralos, trincas, frestas. Não aplicar sobre
carpetes, tecidos ou mármores devido ao risco de ocorrerem manchas.
Informações para uso médico
Nome químico: Hidrametilnona
Grupo químico: Amidinohidrazona
Ação tóxica: Toxicante metabólico
Antídoto e tratamento: não há antídoto especifico.
Toxicologia
DL50 aguda ratos > 2000 mg/Kg (De Sangosse)
DL50 oral ratos > 2000 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;
• 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.

