
SUSPENSÃO CONCENTRADA PARA DESINSETIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES AGROPECUÁRIAS

Fórmula: 
Cada 100 mL contém:
Deltametrina............................................................................................................................................................................2,5 g
Veículo q.s.p.....................................................................................................................................................................100,0 mL

INDICAÇÕES:
DECATHRINE SC 25 é indicado para o combate aos seguintes parasitas em instalações agropecuárias: pulgas 
(Ctenocephalides felis felis – adultas), carrapatos (Rhipicephalus microplus – larvas, ninfas, adultos; Amblyomma cajennense 
– larvas, ninfas e adultos; Rhipicephalus sanguineus – larvas, ninfas e adultos), moscas (Stomoxys calcitrans – larvas e 
adultos, Musca domestica – fase adulta), mosquitos (Aedes aegypti – fase adulta; Culex quinquefasciatus – fase adulta), 
baratas (Periplaneta americana – fase adulta; Blatella germânica – fase adulta) e formigas (Tapinoma melanocephalum – 
adultos). O produto pode ser utilizado em instalações rurais tais como estábulos, pocilgas, depósitos aviários e esterqueiras. 

MODO DE USAR:
O produto deverá ser aplicado nas instalações agropecuárias sob forma de pulverização, diluído na dosagem de 6 a 8 mL 
por litro de água conforme o parasita a ser controlado.
Recomenda-se fazer uma pré-mistura do produto com uma quantidade pequena de água, misturar vigorosamente e depois 
adicionar o restante do volume de água, até se obter uma calda perfeitamente homogênea. 
O produto deve ser diluído somente no momento do uso, não se recomendando armazenar as diluições para uso futuro.

Diluição:

QUANTIDADE DE DECATHRINE SC 25
Quantidade de água Moscas e Mosquitos Outros parasitas (carrapatos, 

pulgas, baratas e formigas)

1 L 6 mL 8 mL

10 L 60 mL 80 mL

20 L 120 mL 160 mL

30 L 180 mL 240 mL

Utilize 1 litro de calda para 20 m2 de superfície. Borrife generosamente o produto nas instalações agropecuárias. Aplique por 
meio de pulverizador em superfícies passíveis de repouso, trânsito e esconderijo dos insetos. Deixe secar espontaneamente 
ao ar livre, garantindo que o produto não seja removido.

VIA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO:
Produto de uso externo para aplicação em instalações agropecuárias. 

NÃO ADMINISTRE ESTE PRODUTO POR OUTRA VIA QUE NÃO SEJA A INDICADA

CONTRAINDICAÇÃO E LIMITAÇÃO DE USO:
Não utilize próximo a alimentos, utensílios de cozinha e aquários.

RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Decathrine SC 25 apresenta uma grande segurança para o usuário, porém, cuidados básicos são recomendados no uso 
de inseticidas:
• Manuseie o produto e faça as diluições em locais arejados. Não aplique o produto contra o vento para evitar o contato com 
as partículas pulverizadas.

USO VETERINÁRIO 



• Use equipamentos de proteção individual na aplicação.
• Não permita que o produto entre em contato com suas vestes ou pele. Caso isto ocorra, remova as vestes contaminadas 
e lave a pele atingida pelo produto.
• Não fume, coma ou beba durante a aplicação.
• Não aplique o produto (puro ou diluído) sobre a água, alimentos ou rações.
• Aplique o produto exatamente de acordo com as instruções contidas no rótulo.
• As embalagens não devem ser mantidas em locais que possam contaminar o meio ambiente. 
• Retire os animais das instalações durante a aplicação, e só permita a reentrada deles no mínimo após 12 horas a contar da 
aplicação do produto, e com ventilação do local.
• Não jogue o produto ou resto de diluições em açudes, fontes, rios, tanques de água ou na rede de esgoto de águas pluviais.

Informação para o médico: produto de uso veterinário à base de deltametrina.
• Se o produto atingir os olhos, lave-os imediatamente com água corrente abundante durante pelo menos 15 minutos. Evite 
a exposição à luz solar direta. Trate a irritação com anti-histamínicos. 
• Caso tenha ocorrido ingestão acidental, não provoque vômitos e administre carvão ativado para evitar a absorção.
• Em caso de inalação acidental pela deltametrina, observe o paciente por um período de 48 horas.
• Tratamento em caso de convulsões: diazepam (por via intravenosa ou intra-retal) e atropina em caso de efeitos colinérgicos. 
• Contraindicação: medicamentos estimulantes do sistema nervoso central. 

CONSERVAÇÃO:
Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15ºC a 30º C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças 
e animais domésticos. 

ARMAZENAMENTO:
• Mantenha a embalagem hermeticamente fechada, abrindo-a somente no momento do uso. 
• Armazene em local específico para o produto, longe de medicamentos, alimentos, rações e produtos de higiene.

APRESENTAÇÃO:
Frasco contendo 30 mL acondicionado em cartucho.

A FISPQ deste produto poderá ser obtida junto ao DDG

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura sob no SP 000292-5.000014 em 27/11/2003 

Responsável Técnico:   
Vânia N. A. de Carvalho 

CRF-SP no 32.871

Proprietário:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 
Embu-Guaçu – São Paulo – CEP 06900-000

DDG 0800 701 1799 – CNPJ 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

Fabricante:
Ipanema Ind. de Prod. Veterinários Ltda.

Rod. Raposo Tavares, Km 113 
Bairro/ Araçoiaba da Serra –SP

CEP:18190-000 – Insc. Est.: 178.005.260.113
CNPJ: 64.687.015/0001-52 
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