DDVP ROGAMA
FICHA TÉCNICA
NOME COMERCIAL: DDVP ROGAMA
Registro no M.S. 3.0425.0028.007-1
Ingrediente ativo: Dichlorvos
Formulação: Concentrado Emulsionável
Concentração: 1000g/ 1L
Nome Químico: fosfato de 0,0-dimetil-2-2 dichlorovinil
Fórmula Estrutural:
Toxicologia:
DL50 aguda oral para ratos: ........50mg/Kg
DL50 aguda dremal para ratos: ...300mg/Kg
Fórmula Empírica: C4H7CL2O4P
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Organofosforado
Nome Comum: Diclóvos (DDVP)
Ação Tóxica: Inibição de Colinesterases
Antídoto/Tratamento: Atropina, oximas e tratamento sintomático
Recomendações de uso e Dosagem:
1. A - Aplicação superficial - Contra insetos rasteiros e voadores (baratas, pulgas, percevejos,
traças, brocas, formigas doceiras, outros.). Aplicar com pulverizador costal manual ou motorizado
diretamente sobre os insetos ou seus esconderijos e proximidades como buracos, frestas,
rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis etc. Utiliza-lo isoladamente para efeito de choque,
ou associado a outros produtos conforme instruções da tabela abaixo:
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B - Cascudinho: Diluir 1Lt. De DDVP Rogama 1000 CE em 200 litros de água, aplicar no piso e
demais instalações quando da retirada da cama aviária (aviário com 1.200m2).
DDVP Rogama 1000 CE pode ser associado ao Cyperex, para um melhor efeito cinérgico.
2. Aplicação espacial (termonebulização) – contra insetos rasteiros, voadores e pragas de
produtos estocados:
Em áreas internas: (armazéns, depósitos, galpões, estabelecimentos industriais e comerciais,
moinhos, meios de transporte, etc.) diluir 10mL do produto por litro de óleo mineral, para cada
100m3
Em áreas externas: ( depósitos de lixo, criadouros, áreas públicas e de recreação, como clubes e
pequenos parques
e outros.), diluir 100mL do produto por 5 litros de óleo mineral, aplicando em área até 1 ha.
PRECAUÇÕES:
01- Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais.
02- Manter o produto na embalagem original.
03- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários.
04- Utilizar sempre os EPIs, tais como: luvas, macacão, bonés, óculos e máscaras de proteção.
05- Evitar o contato do produto com a pele e os olhos.
06- Não fumar durante a aplicação.
07- Não reutilizar as embalagens vazias.
08- Em casos de contato direto com o produto, lavar as partes atingidas com água e sabão.
09- Em caso de contato com os olhos lavar com água corrente em abundância.
10- Se inalado em excesso, remover a pessoa para um local ventilado.
11- Caso suspeito de intoxicação (por ingestão, contato, inalação) procurar o centro de
intoxicações ou serviço de saúde levando a embalagem ou rótulo do produto.
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 um 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, recolhidos para área de descarte de lixo químico.
Método para desativação;
Incineração a 900ºC. neutralizar com cal virgem, hidratada ou carbonato de sódio a 10-20%.
Fone de Emergência:
Coord. Do centro de informações toxicológicas do RS – SSMA
Fone: (51) 223-6417/223-6110 – (51) 148
Centro de controle de intoxicações de SP
Fone: (11) 5012-5311/5012-5111
Apresentação: Caixa de papelão contendo 12 frascos plásticos de 1 Litro.
Fabricante/Registrante:
ROGAMA INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Av. Alexandrina das Chagas Moreira, Nº 964
Distrito Industrial - Pindamonhangaba -SP
Cep:12420-010 - Fone/Fax: (12) 242-6889
Email: rogama@rogama.com.br

