
Ingrediente ativo inovador, o Indoxacarbe é muito efetivo em baixíssimas concentrações

Ação lenta, as operárias levam as iscas até as rainhas, eliminando-as e consequentemente suas colônias

Controla diversas espécies de formigas

Incolor, não mancha as superfícies 

Ótima consistência, gel apresenta a viscosidade ideal e fácil fluidez

Maior segurança, pró-inseticida com bioativação molecular iniciada no trato digestivo 
do inseto, através da ação de enzimas que geram o metabólito tóxico

AUTORIDADE
QUE CHEGOU PARA COLOCAR ORDEM NAS FORMIGAS
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MARCA COMERCIAL: XERIFE GEL FORMICIDA 
REGISTRO NO MS: 3.3428.0018.001-2
INGREDIENTE ATIVO (NOME COMUM): Indoxacarbe (Indoxacarb)
INGREDIENTE ATIVO (NOME QUÍMICO):
methyl(S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl) indeno[1,2-e] [1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4'-(trifluoromethoxy)carbanilate
Nº CAS: 173584-44-6
CONCENTRAÇÃO DE INGREDIENTE ATIVO: 0,0500% P/P
FORMULAÇÃO: Gel
GRUPO QUÍMICO: Oxadiazina
CLASSE: Formicida
FÓRMULA BRUTA: C22H17CLF3N3O7

FÓRMULA ESTRUTURAL: 

APRESENTAÇÃO: Caixa com 4 seringas de 30g cada.
INDICAÇÃO DE USO: XERIFE GEL FORMICIDA é indicado no controle de formigas.
MODO DE USAR: XERIFE GEL FORMICIDA é um produto pronto uso e de fácil aplicação. Após inspeção detalhada do local iniciar a aplicação retirando 
a tampa da seringa e colocar a agulha aplicadora e o êmbolo. Pressionar levemente o êmbolo, depositando filetes de 0,3g/m2 do produto, equivalente a 
2 ou 3 pequenos filetes de 2 cm de comprimento cada, nos locais onde as formigas transitam tais como: fendas e frestas, próximo a pias, fogões, dentro 
e atrás de armários, próximo a ninhos de formigas, banheiros, instalações elétricas, sob balcões, etc.  É importante que o produto não seja aplicado no 
meio da trilha de forrageamento das formigas e sim paralelamente a ela. Reaplicar o produto enquanto houver infestação. 
LOCAIS DE APLICAÇÃO:  Cozinhas industriais e domésticas, frigoríficos, laticínios, fábricas de bebidas, fábricas de rações, docerias, padarias, bares, 
restaurantes, hospitais, hotéis, veículos de transporte coletivo, aeronaves entre outros.

Av. Antônio Bernardo, 3950,
CEP: 11349-380. São Vicente/SP
Tel.: (13) 3565-1208 / Fax: 0800 556535
email: faleconosco@bequisa.com.br
www.bequisa.com.br 

POSSUI
AMARGANTE

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o 
diagnóstico e tratamento através dos telefones de emergência.

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:
Disque-Intoxicações: 0800-722-6001

(Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica 
RENACIAT ANVISA/MS)

ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: 0800-0141149

TELEFONES DE EMERGÊNCIAINDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Oxadiazina
Nome Comum: Indoxacarbe
Antídoto: Não tem antídoto / tratamento sintomático

Gel incolor não mancha as superfícies.

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS. PROIBIDA A VENDA LIVRE.
Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Antes de 

usar leia atentamente as instruções do rótulo. Aplique somente as doses recomendadas. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. 
Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Descarte corretamente as embalagens.


