Logotipo empresa:máximo de 2% da área útil do rótulo.
PRECAUÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE:
PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO
AO MEIO AMBIENTE:
- Este produto é:
- Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I).
- MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE II).
- Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE III).
- Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV).
- Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos (microcrustáceos).
- Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para aves.
- Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza.
- Não utilize equipamento com vazamentos.
- Aplique somente as doses recomendadas.
- Não lave embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos
d’água. Evite a contaminação da água.

COUNTER 150G

PRECAUÇÕES RELATIVAS À SAÚDE HUMANA:

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA sob no. 01098

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO:
S-tert-butylthiomethyl 0,0-diethylphosphoro dithioate (TERBUFÓS) ................ 150 g/kg (15% m/m)
Ingredientes Inertes .......................................................................................... 850 g/kg (85% m/m)

PRECAUÇÕES GERAIS: Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Não
utilize equipamentos com vazamento. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não
distribua produto com as mãos desprotegidas.

GRUPO

1B

MANUSEIO DO PRODUTO: Use máscara cobrindo o nariz e a boca. Produto perigoso se inalado
ou aspirado. Caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado e VEJA PRIMEIROS
SOCORROS. Use luvas de borracha. Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente e
VEJA PRIMEIROS SOCORROS. Use macacão com mangas compridas, botas e chapéu de aba
larga.

INSETICIDA

PESO LÍQUIDO: 5, 10,15, 18, 20, 22 e 25 kg.
CLASSE: inseticida-nematicida sistêmico do grupo químico organofosforado.

APLICAÇÃO PROPRIAMENTE DITA: Evite o máximo possível, o contato com a área de
aplicação. Use macacão com mangas compridas, chapéu de aba larga e botas.

TIPO DE FORMULAÇÃO: Granulado (GR)

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO: Não reutilize embalagem vazia. Mantenha o restante do
produto adequadamente fechado em local trancado, longe do alcance de crianças e animais.
Tome banho, troque e lave as roupas.

TITULAR DO REGISTRO:
AMVAC DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA.
Rua Dom José de Barros, 177 – 7º andar – conjunto 701
- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
CEP: 01038-100 - São Paulo – SP - C.N.P.J.: 08.168.776/0001-27
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, Telefone: (0xx11) 3218-2658 - Fax: (0xx11) 3255-2966
Registro da empresa na CDA/SAA-SP nº 795
bebidas ou outros materiais.
(*) IMPORTADOR DO PRODUTO FORMULADO
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO
E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:

- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO.
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre recipientes disponíveis para envolver embalagens rompidas.
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções da NBR 9843 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
- Observe legislação estadual e municipal.

PRIMEIROS SOCORROS:
Ingestão: Provoque vômito e procure logo o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou
receituário agronômico do produto.
Olhos: Lave com água em abundância e procure o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou
receituário agronômico do produto.
Pele: Lave com água e sabão em abundância e procure logo o médico, levando a embalagem,
rótulo, bula ou receituário agronômico do produto.
Inalação: Procure lugar arejado e vá ao médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário
agronômico do produto.

FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:
TERBUFÓS TÉCNICO – Registro MAPA nº 001194
AMVAC CHEMICAL CORPORATION
Hannibal Plant, 3150 Hwy, JJ – Palmyra, Missouri 63461 – EUA
FORMULADOR/MANIPULADOR: VIDE BULA

IMPORTADOR:
BASF S.A. - Av. Brasil, 791 - Guaratinguetá/SP - CEP: 12521-900 - CNPJ: 48.539.407/0002-07
Registro da Empresa na CDA/SAA-SP sob nº 487
EM CASO DE ACIDENTE:
CCAB AGRO S.A. - Rua Teixeira da Silva, 660 – São Paulo/SP - CEP: 04002-033
- Isole e sinalize a área contaminada.
CNPJ: 08.938.255/0001-01 – Registro da empresa na CDA/SAA-SP nº 820
- Utilize equipamentos de proteção individual.
FMC Química do Brasil Ltda.
- Contate as autoridades locais competentes e a empresa AMVAC DO BRASIL Av. Antônio Carlos Guillaumon, 25 - CEP: 38001-970 - Distrito Industrial III - Uberaba/MG
CNPJ: 04.136.367/0005-11 - Inscrição Estadual: IMA-MG nº 210
REPRESENTAÇÕES LTDA. - telefone de emergência: 0800 70 10 450
AGROVANT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
- Procure impedir que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos d’água.
- Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, CO2 ou pó químico, Avenida Jaime Ribeiro, 409-C - Bairro Santa Luzia - Jaboticabal / SP – CEP: 14.883-105
CNPJ: 05.830.454/0001-03 - Registro da empresa na CDA/SAA-SP nº 579
ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

ANTÍDOTO: Atropina.
TRATAMENTO (INFORMAÇÕES PARA O MÉDICO):
O ingrediente ativo é um organofosforado, inibidor da acetilcolinesterase. Os sintomas incluem
sinais de fraqueza, dor de cabeça, vômito, diarréia, sudorese, náusea, dor no peito, câimbras
e cólicas abdominais. Nas intoxicações manter adequadas as condições cardiorespiratórias e
administrar ATROPINA, por via intravenosa ou intramuscular, dependendo da intensidade do
sintomas, 2 a 4 mg de atropina de 10 em 10 minutos. Para crianças utilizar 0,03 a 0,05 mg/kg
de peso corpóreo de 10 em 10 minutos.
Pacientes intoxicados por organofosforados necessitam quantidades de ATROPINA bastante
superior daquelas utilizadas habitualmente na prática médica. O objetivo do tratamento é a
atropinização (diminuição das secreções e pele seca).
Após a estabilização do paciente, manter a dose de 1 mg/hora em adultos e 0,02 mg/kg de
peso corpóreo/hora em crianças, reduzindo gradativamente de acordo com o quadro clínico.
NÃO UTILIZAR TEOFILINA OU AMINOFILINA. Evitar depressores ou medicamentos que
agem no sistema nervoso central como: morfina, barbitúricos, reserpina, fenotiazínicos e
outros tranquilizantes. O diazepan pode ser utilizado no controle das convulsões.
Poderá ser necessária a respiração artificial ou administração de oxigênio. OBSERVE O
PACIENTE DE FORMA CONTÍNUA DURANTE AS PRIMEIRAS 48 HORAS.
Não permita a exposição a qualquer inibidor da colinesterase até o restabelecimento da
produção da mesma, verificado através de exame de sangue. Os pacientes com sintomas de
intoxicação crônica devem ser afastados da exposição e tratados sintomaticamente.

No do lote ou partida:
VIDE EMBALAGEM
Data de fabricação:
- É obrigatória a devolução desta embalagem ao estabelecimento onde foi adquirido o
Data de vencimento:
produto ou no local indicado, por escrito, na nota fiscal de compra, conforme instruções da
bula. Não armazene ou transporte embalagens vazias junto com alimentos, bebidas, ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E CONSERVE-OS EM
rações, medicamentos, animais ou pessoas.
SEU PODER.
É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE.
- A destinação inadequada de embalagens e restos de produtos no meio ambiente
É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.
ocasiona contaminação do solo, da água e do ar.
- SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NA BULA REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS
Indicações e restrições de uso: Vide bula e receita.
DE LAVAGEM E/OU DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS.
DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS:

Restrições Estaduais, do Distrito Federal e Municípios: Vide bula.

PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:
- Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o
registrante através do telefone (0xx11) 3218-2658, para a sua devolução e destinação final.

Produto registrado para cultura do amendoim, algodão, banana, cana-de-açúcar, café, feijão e
milho.

TELEFONE PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA:
Disque-Intoxicação: 0800-722-6001 – Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência
Toxicológica RENACIAT – ANVISA/MS
(Dispor deste termo quando houver processo industrial no Brasil, conforme previsto no art. 4º e 273º do Decreto nº 7.212, Telefone de Emergência da Empresa: 0800 70 10 450
Indústria Brasileira

TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS:
- Está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica.

Cor da Faixa: Vermelho Vivo
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de 15 de junho de 2010)

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA I – EXTREMAMENTE TÓXICO
CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL II - PRODUTO MUITO
PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE

Altura da faixa (B): 15% da altura da impressão da embalagem (A)

Altura dos pictogramas: 50% da altura da faixa.

