SPECIMEN LABEL

BioSentry® 904 Desinfetante
USO VETERINÁRIO
PARA USO EM INSTALAÇÕES DE AVES, SUÍNOS E BOVINOS, E INCUBATÓRIOS DE GALINHAS, PERUS, PATOS,
CODORNAS, AVESTRUZES E DE OUTRAS AVES.

BACTERICIDA – FUNGICIDA – VIRICIDA
FÓRMULA: Cada 100 mL contém
Cloreto de didecil dimetil ammonia ................................. 9,20 g
Cloreto de benzalcônico ................................................. 13,80 g
Ôxido de bis-n-tributilina ................................................. 1,00 g
Veículo q.s.p. ........................................................... 100,00 mL
EPA Reg. No. To Be Assigned
EPA Est. No. 61282-WI-1
MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

PERIGO
INFORMES DE PRECAUÇÃO
Perigoso para Humanos e Animais Domésticos
Evitar contato com os olhos, pele, ou roupas. Usar óculos de
proteção ou máscara e luvas de borracha na manipulação.
Causa danos aos olhos e à pele. Pode ser prejudicial ou fatal se
ingerido. Lavar vigorosamente com água e sabão depois da
manipulação e antes de comer, beber ou fumar. Retirar as
roupas contaminadas e lavar antes do reuso.

INFORME DE TRATAMENTO PRÁTICO
SE INALADO – Tomar ar fresco.
SE EM CONTATO COM A PELE – Lavar com água em
abundância por pelo menos 15 minutos.
SE EM CONTATO COM OS OLHOS – Lavar com água em
abundância por pelo menos 15 minutos. Chamar um médico.
SE INGERIDO – Perigoso se ingerido. Beber prontamente
grandes quantidades de ovos crus, solução gelatinosa, e se isto
não for possível, beber grande quantidade de água. Evitar
álcool. Contatar o médico imediatamente.
INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Provável dano de mucosa
pode contra-indicar o uso de lavagem gástrica. Medidas contra
choque circulatório, depressão respiratória e convulsão podem
ser necessárias.
DESCRIÇÃO:
BioSentry® 904 Desinfetante é um desinfetante completo,
químicamente balanceado, indicado para limpeza mesmo em
presença de água dura – com efeito becteriostático residual e
inibidor de crescimento bacteriano em superfícies úmidas –
contém inibidor de ferrugem e de corrosão – desodoriza pela
eliminação da maioria dos microorganismos causadores de
odores ofensivos – destrói ampla gama de bactérias gramnegativas e gram-positivas, fungos, vírus, presentes na
indústria de incubação avícola, nas instalações de aves, suínos
e bovinos, instalações de laboratórios animais e canis. Contém
agentes seqüestrantes para prevenção da precipitação de
minerais e metais de águas pesadas.

INDICAÇÕES:
• Aplicação em incubatórios e instalações de aves,
suínos, bovinos, eqüinos e maternidade.
• Desinfecção de superfícies previamente limpas como
de incubadoras, bandejas, estantes, paredes, pisos,
tetos e demais superfícies de incubatórios, caixas de
pintinhos, caixas de ovos e containers de veículos e
de resíduos.
• Desinfecção de veículos de granjas.
• Sanitização de incubadoras e nascedouros por
nebulização.
• Pedilúvio.
DILUIÇÕES:
• Para desinfecção de superfícies previamente limpas,
desinfecção de veículos transportadores de ovos e
pintos, incubatórios, e veículos de granja: 14,2 mL de
BioSentry® 904 Desinfetante em 1,9 litros de água.
• Para uso geral em granjas e durante o vazio sanitário
de instalações de bezerros, suínos, bovinos, eqüinos e
maternidade: 15,0 mL de BioSentry® 904
Desinfetante em 2 litros de água.
• Em pedilúvios: 25 mL de BioSentry® 904
Desinfetante em 2 litros de água.
• Quanto da utilização por nebulizado em:
a) Sanitização das salas de incubação: misture 1
(uma) parte de BioSentry® 904 Desinfetante com
5 (cinco) partes de água – 2 litros de BioSentry®
904 Desinfetante em 9,5 litros de água.
b) Sanitização de incubadoras e nascedouros por
nebulização:
Diluição 1:170 mL de BioSentry® 904 Desinfetante
em 3,5 litros de água
Diluição 2:14,2 mL de BioSentry® 904 Desinfetante
em 1,9 litros de água
c) Sanitização de aviários e baias de bovinos:
misture 1 (uma) parte de BioSentry® 904
Desinfetante com 2 (duas) partes de água.
NOTA: BioSentry® 904 Desinfetante não deve ser misturado
com outros produtos ou compostos de limpeza ou de
desinfecção. As diluições devem ser feitas no momento de
uso.
ORIENTAÇÕES PARA USO GERAL:
(a) Remover os animais e ração das instalções, veículos,
tratores, gaiolas ou engradados a serem tratados.
(b) Remover cama, lixo ou dejetos dos pisos, paredes e
superfícies das instalações utilizados ou habitados
por animais.
(c) Esvaziar todos os comedouros e bebedouros.
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(d) Lavar todas as superfícies deixando-as secar, se
possível.
(e) Saturar todas as superfícies com BioSentry® 904
Desinfetante na diluição recomendada a cada caso,
usando escova, toalha, esponja ou dispositivo
mecânico da aspersão. Pequenos itens (enxadas, pás,
raspadeiras) podem ser imersos. Superfícies tratadas
devem permanecer úmidas no mínimo por 10
minutos para a adequada ação germicida.
(f) Ventilar prédios, tratores, gaiolas e outros espaços
fechados. Colocar animais ou utilizar os
equipamentos quando as superfícies estiverem
totalmente secas.
(g) Escovar bebedouros e comedouros com detergente e
enxaguar com água potável antes da reutilização.
NOTA: 1) Não aplicar solução desinfetante de BioSentry®
904 Desinfetante com o “spray” a menos que os trabalhadores
estejam protegidos da aerossóis; 2) Veículos podem ser
enxaguados somente após 10 minutos da aplicação do
produto; 3) Em pedilúvios, mudar a solução diariamente ou a
qualquer momento que estiver visivelmente suja – utilize
escova de nylon para limpeza de solados.
BioSentry® 904 Desinfetante é eficaz contra os seguintes:
BACTÉRIAS:
Actinobacillus pleuropneumoniae
ATCC 27088
Alcaligenes faecalis
ATCC 8748
Bordetella avium
ATCC 35086
Bordetella bronchiseptica
ATCC 19395
Corynebacteriúm psuedotuberculosis
ATCC 19410
Enterobacter aerogenes
ATCC 63809
Enterococcus faecium
ATCC 6569
(Streptococcus faecalis)
Escherichia coli
ATCC 11229
Klebsiella pneumoniae
ATCC 4352
Mycoplasma hypopneumoniae
ATCC 25934
Mycoplasma gallisepticum
ATCC 15302
Mycoplasma iners
ATCC 19705
Pasteurella multocida
ATCC 7707
Proteus mirabilis
ATCC 25933
Proteus morganii
ATCC 25830
Pseudomonas aeruginosa
ATCC 15442
Rhodococcus equi
ATCC 6939
Staphylococcus aureus
ATCC 6538
Salmonella choleraesuis
ATCC 10708
Salmonella enteriditis
ATCC 4931
Salmonella gallinarum
ATCC 9184
Salmonella pulorum
ATCC 9120
Salmonella typhosa
ATCC 6539
Serratia marcescens
ATCC 264
Shigella dysenteriae
ATCC 13313
Shigella sonnei
ATCC 29930
Streptococcus equi (var. equi)
ATCC 33398
Streptococcus agalactiae
ATCC 27916
Streptococcus pyogenes
ATCC 9547
Streptococcus equi( var. zooepidermicus) ATCC 43079
FUNGOS:
Aspergillus fumigatus
Candida albicans

ATCC 10894
ATCC 18804

Trichophyton mentagrophytes (var.
interdigitale)
VÍRUS:
Influenza Aviára
Laringotraqueite Aviára
Herpesvírus Canino
Parvovírus Canino
Herpesvírus Eqüino
Influenza A eqüina
Peritonite Infecciosa Felina
Bronquite infecciosa
Doença de Newcastle
Parainfluenza
Parvovírus Suíno
PRRS
Gastroenterite transmissível

ATCC 9533

ATCC VR-798
ATCC VR-783
ATCC VR-552
ATCC VR-953
ATCC VR-700
ATCC VR-297
Cepa DF-2
ATCC VR-22
ATCC VR-109
ATCC VR-281
ATCC VR-742
Cepa de referencia NVSL
ATCC VR-763

ORIENTAÇÕES PARA USO POR NEBULIZAÇÃO
Para sanitização de incubadoras e nascedouros: Preparar
uma solução estoque na diluição 1* recomendada a este tipo
de aplicação. Nebulizar de 85 mL a 230 mL nas incubadoras e
nascedouros imediatamente após a transferência.
Repetir diariamente a cada 12 horas no nascedouro.
Interromper o tratamento da incubadora 24 horas antes de
transferir para o nascedouro. Não permitir o contato ou
inalação por pessoas e não permitir a entrada nas incubadoras
até a decantação dos aerossóis (30-60 minutos após completa a
nebulização).
Para esse fim, instalar bicos nebulizadores permanentes nas
incubadoras e nascedouros e usar compressor de ar para a
dispersão da solução sanitizante a ser nebulizada.
É convenientes nebulizar incubadoras e nascedouros com
solução na diluição 2*.
Neste caso, nebulizar por 30-90 segundos uma vez por hora ou
a cada 2 horas.
* Veja item DILUIÇÕES deste rótulo.
Para sanitização das salas de incubação: Feche a sala para o
aerossol não escapar da sala a ser tratada. Prepare uma solução
na diluição recomendada. Ajuste o bico do nebulizado, para
saída máxima, nebulize por 1 minuto para cada 1.200 m3 de
espaço da sala. Não permitir que pessoas inhalem ou entrem
em contato com o nebulizado, ou que entrem nas salas até que
o aerossol esteja totalmente sedimentado ou exauridos, o que
ocurre em 1-4 horas.
Para sanitização de aviários e baias de bovinos: Após
seguir os itens (a), (b), (c) e (d) especificados em
“ORIENTAÇÕES PARA USO GERAL” confirme se
realmente as pessoas, aves e bovinos foram retirados e feche
as janelas, portas, persianas, cortinas, etc., mantendo as
instalações bem fechadas. Prepare uma solução na diluição
recomendada. Com saída máxima, nebulize a sala ou a
instalação. Use um volume total de 3,8 litros de BioSentry®
904 Desinfetante para cada 600 – 800 m3 de ambiente. Se a
área tiver altura maior que 7,5 metros, usar 7,6 litros para 600
– 800 m3 de piso e repetir em todos os pisos de todas as
instalações. O nebulizador pode ser colocado na parte interna
de porta ou a válvula pode ser ajustada em uma abertura
adequada da porta. A abetura deve ser ampla o suficiente para
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acomodar a válvula. Após a fumigação, o local deve
permanecer fechado por 24 horas. Apos este período de
tempo, o nebulizado deve ter decantado, e o recinto pode ser
aberto a arejado e deve permanecer aberto por 24 horas antes
de ser repovoado.
CUIDADOS E RESTRIÇÕES DE USO:
O nebulizador gerado na aplicação do produto é muito irritante
para os olhos e membranas mucosas. Sob nenhuma
circunstancia entrar em locais sanitizados até que o nebulizado
se decante (aproximadamente 2-4 horas após a aplicação).
Em caso de necessidade de adentrar este recintos, as pessoas
deverão usar respiradouro devidamente aprovados, óculos,
camisa de mangas compridas e calças longas. Comedouros e
bebedouros que não foram removidos para tratamento do
recinto, ou que não foram adequadamente cobertos para
prevenir contato com o tratamento deverão ser lavados com
detergente a água antes da reutilização. Não use BioSentry®
904 Desinfetante em equipamentos de vacinação, agulhas ou
frascos com diluentes, pois o resíduo de desinfetante poderá
inativar a vacina. BioSentry® 904 Desinfetante não deve ser
misturado com outros produtos ou compostos de limpeza ou
de desinfeção.

ARMAZENAMENTO E DESCARTE
Não contaminar água, comida ou alimentos na armazenagem
ou descarte de BioSentry® 904 Desinfetante. Armazena-lo
somente em recipiente original. Não reutilizar o recipiente
vazio. Manter o produto em local fechado a suficiente para
toma-lo inacessível à crianças, pessoas estranhas e animais.
Sobras do produto são severamente perigosas e desta forma,
devem ser descartadas de acordo com a lei ambiental vigente.
Em casos de derramamentos ou vazamentos: Lavar com
grandes quantidades de água para o esgoto em casos de
pequenos derramamentos, ou absorver em material inerte e
colocar em recipientes plásticos ou similares para descarte
apropriado.

FABRICADO PARA:
HACCO, Inc.
110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956 U.S.A.
IMPORTADO E DISTRIBTUED POR:
DuPont do Brasil S.A.
Rodovia Pres. Castelo Branco, 12.870 Parte A Bairro
Jardim Maria Cristina
06421-300 Barueri-SP / CNPJ: 61.064.929/0057-23
Fone: (11) 41668746 * Fax: (11) 41668746

BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.
Item No.: D12709557-BZL
Net Contents: 3.785 Litros (1 Galão)
UPC: 023626 25530 (2)
Format: UPC-A
Label: In-House Labl
Item No.: D12709557
Net Contents: 4 x 3.785 Litros (4 x 1 Galão)
UPC: 00023626 25535 (7)
Format: Interleaved 2-of-5
Label: Case Label
Code NU.NO.

LOTE NO:
FABR.:
VENC.:
NUM. DE SUB-PARTIDA:

Medical 1-651-523-0318 (International)
 1-800-621-8829
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