A Dedetizadora Barros tem como responsabilidade técnica todas as normas no uso de
produtos químicos. Todos os produtos utilizados possuem registro no Ministério da Saúde,
e assim tem indicação para utilização em áreas residenciais, educacionais, industriais,
hospitalares e de alimentação.
FICHA DE CUIDADOS PARA DESINSETIZAÇÃO
Antes do tratamento
• As máquinas, equipamentos e todos os materiais (descartáveis, procedimentos, expediente) devem ser cobertos por lençol, plásticos
ou guardados;
• Sistemas de ventilação/ ar condicionado, devem ser desligados.
• Dutos de ventilação que interligam ambientes devem ser comunicados a contratante ou vedados, a fim de evitar que produto passe
para áreas não programadas.
• Onde houver aquário este deve ser protegido com plástico e a bomba de ar desligada;
• Os vidros e latarias não precisam de proteção, porém recomenda-se a limpeza antes do uso.
• Guardar/Proteger com plástico ou lençóis berços, camas, brinquedos alimentos e utensílios, para não terem contato com o produto,
caso algum produto não possa ser protegido o mesmo devera ser lavado antes do uso.
• As aplicações não são feitas dentro de gavetas, armários, roupeiros, etc.; não sendo necessário esvaziar os mesmos. Caso haja esta
necessidade devido à praga alvo estar nestes locais todos os materiais deverão ser removidos.
Durante o Tratamento
• Não permanecem nos locais: pessoas ou animais;
• É fechado totalmente o ambiente;
• O processo de aplicação poderá ser executado com aparelho termonebulizador, atomizador ou pulverizador motorizado portátil,
manual ou elétrico com jato regulável e direcionável.
• Usam-se EPIs
• Não são aplicados produtos sobre alimentos, plantas e aquários;
• Não é reutilizável a embalagem vazia.
Após o Tratamento
• O ambiente dedetizado deve ficar isolado de 3 a 6 horas, e ser aberto no mínimo 1 hora antes de dar inicio a limpeza, (para
ocupação) para uma boa ventilação, caso haja pouca ventilação recomendamos que deixe o ambiente ventilar por mais tempo certificando
que as superfícies estão totalmente secas para poder reentrar ao ambiente. Nos casos de desinsetização controle de brocas e/ou cupins o
tempo de isolamento mínimo é de 24 horas.
• Crianças, gestantes, idosos ou pessoas alérgicas deverão observar o prazo mínimo de 12 a 24 horas afastado do local, ou conforme
orientação de seu medico particular, retornando ao ambiente somente após a ventilação e limpeza.
• Animais de estimação que ficam no ambiente interno deverão observar o prazo de 24 horas, ou conforme orientação de seu médico
veterinário e também só poderão retornar após a ventilação e limpeza do local principalmente o chão;
• A limpeza deve ser executada impreterivelmente com luvas, usar água e detergente, fazer uma troca de água do balde por
cômodo ou duas a três vezes dependendo da extensão do ambiente.
• Os utensílios e superfícies que tiverem contato com o produto deverão ser lavados, exceto os que estiverem em armário fechado;
• O produto é diluído/aplicado conforme recomendações do fabricante, desta forma minimizando quaisquer tipos de riscos.
• Se inalado aconselha-se a remoção da pessoa para local ventilado.
• Em caso de irritação da face lave com água fria corrente em abundância;
• Em caso de contato direto com o produto lave a parte atingida com água fria corrente em abundância e sabão;
• Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente em abundância;
• Em caso de intoxicação procure o centro de informações toxicológicas ou serviço de saúde, levando informações sobre o produto.
• CIT- Centro de Informações Toxicológicas de SC 0800 643 5252 ou CEATOX 0800 014 8110 Plantão 24h.

Confirmo que recebi a cópia da ficha de cuidados e orientações de procedimentos para antes,
durante e depois do serviço executado.

