
FICHA TÉCNICA 
 
 

NOME COMERCIAL: FORMITEK GEL 

 
Registro no M.S: 3.0425.0060.001-7. 
 
Ingrediente ativo: Sulfluramida 

 
Formulação: GEL 
 
Concentração: 1% 
 
Nome Químico: N-etil perfluorooctano sulfonamida (ISO) 
 

Fórmula Empírica: C10H6F17NO2S 
 
Toxicologia: 

Espécie DL 50 ORAL (mg/kg de P. V). 

Rato 4000 

 
 
 
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO: 
Grupo Químico: Sulfonamida Fluoroalifática 
Nome Comum: Sulfluramida 
Ação Tóxica: Hipersensibilidade e anemia 
Sinais e sintomas de alarme: Em caso de contato direto com o 
produto lavar a parte atingida com água e sabão. Em caso de 
contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância. 
Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. 
Em caso de ingestão recente e pessoa consciente, provoque o 
vômito. 
Antídoto/Tratamento: Anti-histamínicos e tratamento 

sintomático 
 
RECOMENDAÇÕES DE USO: 

Formitek Gel – inseticida indicado para o combate às formigas 
 
MODO DE USAR: 
Destampar a seringa e pressionar o êmbolo colocando 
pequenos filetes de gel nos locais onde as formigas se abrigam 
e transitam. 
 
DOSAGEM: 0,05g/m² 
 
PONTOS DE APLICAÇÃO: 

Usar o produto em cozinhas, banheiros, porões, dispensas, 
garagens etc. Procure aplica-lo em frestas, fenda, rachaduras, 
cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezer, 
geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo 
de armários e outros móveis etc. 
 

 
PRECAUÇÕES: 

 

 Conservar o produto longe do alcance de crianças e 
animais. 

 Manter o produto na embalagem original. 

 Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas 
e aquários. 

 Evitar o contato do produto com a pele e os olhos. 

 Não fumar durante a aplicação. 

 Não reutilizar as embalagens vazias. 

 Em casos de contato direto com o produto, lavar as partes 
atingidas com água e sabão. 

 Em caso de contato com os olhos lavar com água corrente 
em abundância. 

 Se inalado em excesso, remover a pessoa para um local 
ventilado. 

 Caso suspeito de intoxicação (por ingestão, contato, 
inalação) procurar o centro de intoxicações ou serviço de 
saúde levando a embalagem ou rótulo do produto. 

 Em caso de ingestão provoque vômito, procure 
imediatamente assistência médica. 

 
Descarte de Embalagens: 

As embalagens vazias e sobras dos produtos devem ser 
enterradas em local apropriado e isolado, distante de casas, de 
instalações ou de qualquer fonte de água, fora de trânsito de 
pessoas ou animais, porém de fácil acesso. Área deve ser 
isolada com cerca de tela, para impedir a entrada de animais e 
dificultar a entrada de pessoas. Colocar uma placa de 
advertência com os dizeres: CUIDADO! LIXO TÓXICO. 
 
Vazamento acidental: 

Isolar a área: usar equipamentos de proteção individual (óculos 
de proteção luvas, avental de PVC, botas de borracha e 
máscaras apropriadas). Absorver o produto com material 
inerte, tais como, terra, areia, caulim e pano recolhido para 
área de descarte de lixo químico. 
 
Telefone de Emergência: 

Centro de controle de intoxicações de SP 
Fone: (11) 5012-5311/5012-5111 
 
Apresentação: Caixa de papelão contendo 10 cartelas com 5 

seringas de conteúdo 10g. cada.  
 
Fabricante/Registrante: 
ROGAMA INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, Nº 964, Distrito Industrial. 
Cep: 12420-010  Pindamonhangaba – SP   
Fone/Fax: (12) 3642-6889 
e-mail: rogama@rogama.com.br 
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