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BULA: Kaocid Insector kill® 

 

Isca mosquicida com atrativo - Eficaz contra moscas 

 

Composição: 

Azametifós 1% (p/p) 

Benzoato de denatônio 0,001% (p/p) 

Atrativos, corantes e inertes  

 

Dosagem: utilizar 2 g/m2 

 

Modo de usar: 

Aplicar o produto nos locais em que se observa a atividade das moscas, em áreas externas protegidas 

do sol e chuva. Aplicar em faixas de 30 cm ao longo das paredes, na dosagem de 2 g/m2 ou realizar 

aplicações localizadas, dividindo o conteúdo do envelope em 5 recipientes ou cartelas de papelão e 

distribuir as mesmas nos locais com infestação. Após a utilização do produto, descartar as cartelas 

com resto de produto e insetos mortos na lixeira. 

 

Mecanismo de ação: 

Kaocid Insector Kill é um inseticida em forma de grânulos, com atrativo sexual e pronto para usar. 

É indicado no controle de moscas domésticas. Age por contato e ingestão. 

 

Conservação e precauções:  

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Cuidado! Perigosa sua ingestão, 

inalação ou absorção pela pele. 

Este produto contém organofosforado que inibe a colinesterase. Não aplicar sobre alimentos e 

utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Só utilizar em 

lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Manter o produto na embalagem original. 

Não reutilizar as embalagens vazias. 

 

Primeiros socorros: 

Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. 

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se 

inalada em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação procure o Centro 

de Intoxicações ou Serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. 

  

Indicações para uso médico: 

Grupo químico: organofosforado. Nome comum: Azametifós. Ação tóxica: inibição da 

colinesterase. Antídoto/tratamento: Atropina, oximas e tratamento sintomático.  

Em caso de emergência  ligar para: Ceatox – 0800 0148110 

 

Apresentação: pacote de 25 g 
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Fabricado por Neogen.  

CNPJ: 90.821.554/0001-42 

Comercializado por Laboratório Laippe ltda.  

CNPJ: 25.723.388/0001-80 


