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Rua Tavares de Lyra, 2790, Afonso Pena - São 
José dos Pinhais-PR 

  EMERGÊNCIA: 
(41) 382.3545 

Nome Técnico 
(Metomil)  

Nome Comercial  
MOSCA KILLER  

PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA 
RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE 
TRANSPORTE DE PRODUTOS 

PERIGOSOS.  

Aspecto: Líquido límpido, verde, sóluvel em água. Produto tóxico ou nocivo.

EPI: Utilizar luvas de PVC e capacete de boa resistência, de material adequado, ao produto 
transportado, óculos de segurança e avental, máscara semifacial com filtro GA/VO combinado 
ou máscara de fuga e botas de borracha.

RISCOS 
Fogo: Não inflamável, nem explosivo. O produto pode se decompor quando aquecido, liberando 

vapores tóxicos. As águas de diluição podem poluir cursos de água.
Saúde: Tóxico se ingerido ou absorvido pela pele, por via inalatória e digestiva. Pode causar 

intoxicação severa se absorvido em grande quantidade. Os efeitos do contato ou da inalação 
podem não ser imediatos. É um inibidor reversível das colinesterases.

Meio ambiente: É miscível com água e absorvido pelo solo, contamina o solo, rios, lagos, etc. Pode causar 
danos a fauna. A utilização inadequada do produto pode ser perigosa ao meio ambiente.

EM CASO DE ACIDENTE 

Vazamento: Evitar qualquer contato com o produto. Usar equipamento de segurança: luvas, botas, avental 
de PVC e máscara panorâmica. Isolar a área afastar as pessoas curiosas. Estancar o 
vazamento se possível. Conter a porção vazada com diques de terra ou areia. Evitar que o 
produto atinja bueiros, esgotos, cursos de água, etc. Absorver o produto com terra ou areia e 
transferir para recipientes adequados para o posterior descarte. Limpar a área 
cuidadosamente. Eliminar toda fonte de fogo ou calor. Afastar os curiosos e sinalizar o perigo 
para o trânsito. Recolher os resíduos em recipientes próprios. 

Fogo: Usar máscara autônoma. Usar extintores de água, espuma, gás carbonio (CO2) ou pó químico 
Resfriar as embalagens expostas. A queima pode liberar vapores irritantes. 

Poluição: Evitar a absorção pelo solo e o escoamento para rede de água pluviais. Pequenos 
vazamentos: Avisar a Dexter Latina. Grandes vazamentos: Avisar a Polícia Rodoviária, 
Bombeiros, os Orgãos de Proteção Ambiental e a Dexter Latina. Avise a Defesa Civil: 199.

Envolvimento 
de pessoas:

INGESTÃO: Em caso de ingestão, o vômito não deverá ser provocado, entretanto, é possível 
que ocorra espontaneamente, deite o paciente de lado p/evitar que aspire resíduos. 
Encaminhe ao serviço médico mais próximo levando esta ficha. Não induza o vômito em 
pessoas inconscientes. OLHOS: Lavar com água em abundância no mínimo por 15 minutos. 
PELE: Remover a roupa contaminada e lavar a região atingida com água/sabão. INALAÇÃO: 
Remover o acidentado p/um local ventilado. Se necessário aplicar respiração artificial/oxigênio. 
Após estes socorros encaminhe o acidentado a um médico. Retirar as roupas contaminadas.

Informações  
ao médico:

Antídoto específico é o sulfato de atropina. Se uma grande quantidade do produto tiver sido 
ingerida, e se não ocorreram vômitos, o esvaziamento gástrico poderá ser realizado desde que 
em tempo hábil, e tomando-se as precauções p/evitar aspiração pulmonar. Carvão ativado 
deverá ser utilizado uma vez que demonstrou ser eficaz na adsorção de carbamatos. Atropina 
não deverá ser administrada na ausência de sintomatologia colinérgica nem por pessoa leiga. 
Medidas como correção e distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico deverão ser 
adotadas. Manter o paciente c/monitorização cardiaca e c/suporte respiratório se necessário. 
Contra indicações: Oximas (Contrathion), morfina, aminofilina e tranquilizantes. Produto 
formulado a base de Metomil-1,29 g para cada 100 ml - (Grupo químico dos carbamatos).

Observações: Dexter Latina Ind. Com. Prod. Quim. Ltda-Rua Tavares de Lyra, 2790, Afonso Pena - São José 
dos Pinhais-PR- Emergência Fone:(41) 382.3545 (Fabricante)"As instruções ao motorista, 
em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para 
transporte".


