SPECIMEN LABEL

BioSentry® X-185®
USO VETERINÁRIO

DESINFETANTE DE INSTALAÇÕES
PARA USO EM ATIVIDADES COM AVES, SUÍNOS, VITELOS, BOVINOS DE LEITE, BOVINOS DE CORTE, CÃES E
CAVALOS
FÓRMULA: Cada 100 mL contém
Ácido cresóico ................................................................. 26,3 g
Clorofenol .......................................................................... 2,5 g
Orto Fenilfenol mínimo 99% ............................................. 3,6 g
Veículo q.s.p. ........................................................... 100,00 mL
Reg. No. To Be Assigned
EPA Est. No. 61282-WI-1
MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

PERIGO CUIDADO VENENO
<<icon?>>
INFORMES DE PRECAUÇÃO
Perigoso para Humanos e Animais Domésticos.
Pode causar lesão de olhos e pele. Pode ser fatal se ingerido.
Não permita contato com olhos, pele ou roupas. Use óculos
protetores, máscaras ou luvas de borracha quando do
manuseio de produtos concentrados. Evite inspirar o
nebulizado.
INFORME DE TRATAMENTO PRÁTICO
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 – Beber imediatamente grande quantidade de
clara de ovo crua, solução de gelatina ou se não disponíveis
água. Contatar um médico imediatamente. Evite álcool.
DESCRIÇÃO:
BioSentry® X-185® é um desinfetante de instalações mesmo
na presença de água com 1000 ppm de dureza e 5% de soro.
INDICAÇÕES:
BioSentry® X-185® pode ser utilizado em atividades com
suínos, vitelos, bovinos de leite, bovinos de corte, cães e
cavalos. É recomendada para desinfecção de instalações de
reprodutoras, de pintinhos, poedeira, baias de bovinos,
maternidade de suínos, potreiros, estábulos, bezerreiros canis,
gaiolas de aves, veículos de transporte de animais e
equipamentos. Também para utiliczação em superfícies
inanimadas como concreto, madeira, plástico, telhas
vitrificadas, superfícies metálicas e esmaltadas de
equipamentos de granjas, instalações e transporte.
DILUIÇÕES:
• Para desinfecção normal: 6 a 12 mL de BioSentry®
X-185® em 1 litro de água.
• Para instalações com história de doença: 24 mL de
BioSentry® X-185® em 1 litro de água.

•

Para desinfecção usando aplicador: 3,8 litros de
BioSentry® X-185® para cada 600-800 m2 de
superfície.

ORIENTAÇÕES PARA USO GERAL:
Aplicar a solução de BioSentry® X-185® por nebulização ou
com escova, esponja ou pano. Se for aplicar manualmente,
usar luvas de borracha. Para desinfecção de máxima eficiênca,
deixe o produto atuando pelo menos por 10-20 minutos antes
da lavagem com água.
OBS.: 1) Nebulização ou aspersão é somente recomendada
com devida proteção do operador para não inalar os gases.
2) Aves e animais devem ser removidos das instalações antes
do tratamento com BioSentry® X-185®.
3) Quando necessário, remover com água toda sujidade com
auxilio de mangueira, escova, vácuo ou vassoura antes da
aplicação do produto.
4) Este produto pode ser aplicado com aplicador térmico que
gera partículas de 5-40 mícrons de diâmetro que penetram nas
fendas.
APRESENTAÇÃO:
Galões HDPE com conteúdo de 3,785 litros e tambores de
208,175 litros.
ORIENTAÇÕES PARA USO EM LIMPEZA NORMAL:
Seguir as ORIENTAÇÕES PARA USO GERAL. Superfícies
limpas ou levemente sujas podem ser tratadas apenas uma vez.
Superfícies muito sujas, tratar 3 vezes com BioSentry® X185®, enxaguar com água e aplicar BioSentry® X-185® pela 2a
vez.
ORIENTAÇÕES PARA USO EM INSTALAÇÕES COM
HISTÓRIA DE DOENÇA:
Limpar com solução de BioSentry® X-185® na diluição
recomendada. Enxaguar e aplicar novamente a solução.
ORIENTAÇÕES PARA USO EM LIMPEZA COM
APLICADOR:
Após a limpeza do recinto, assegurar que pessoas, aves,
animais domésticos e de estimação tenham sido removidos das
instalações. Feche as janelas, portas, persianas, cortinas, etc.,
vedando bem o local e inicie a aplicação. Para maximizar o
resultado, nebulize o ambiente a ser limpo. O aplicador pode
ser adaptado na parte interna da porta do local a ser tratado ou
o bocal do mesmo poderá ser ajustado em uma abertura
apropriada da porta ou parede. A abertura deve ser ampla o
suficiente para acomodar o bocal. Após a nebulização, o
prédio deve ser mantido fechado por 8 a 16 horas. Durante
este periodo de tempo, o nebulizado deve sedimentar e as
instalações podem ser abertas, enxaguadas com água e
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ventiladas. O prédio deve permanecer aberto pelo menos por
24 horas antes de ser repovoado com aves ou animais.
CUIDADOS E RESTRIÇÕES DE USO:
O nebulizado gerado pelo aplicador é muito irritante para
olhos, pele e membranas mucosas. Sob nenhuma condição
pessoas poderão entrar no prédio se o nebulizado não estiver
totalmente sedimentado. Em caso excepcional, a pessoa que
tiver que entrar deverá estar usando aparelho de respiração
aprovado, protetor de olhos, camisa de mangas longas e calças
compridas. Se comedouros e bebedouros não tiverem sido
removidos antes do tratamento, enxaguar com água potável
antes do uso pelos animais e aves. Evite contaminação de
alimentos.

UPC: 023626 25705 (4)
Format: UPC-A
Label: In-House Label
Item No.: D12670638-BZL
Net Contents: 4 x 3.785 Litros (4 x 1 Galão)
UPC: 00023626 25710 (8)
Format: Interleaved 2-of-5
Label: Case Label
Code NU.NO.

ARMAZENAMENTO E DESCARTE
Guarde em local fresco, evitando ação direta de luz solar e
longe do alcance de crianças. Embalagens vazias podem
conter resíduos do produto. Não distribua, nem abandone ou
reutilize embalagens vazias. Todas as embalagens vazias
devem ser enxaguadas por 3 vezes. Não contaminar água,
comida ou alimentos na armazenagem ou descarte do produto.

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

Medical 1-651-523-0318 (International)
 1-800-621-8829
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® and X-185® are Registered Trademarks of Neogen
Corporation.
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