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 O produto Advion Gel Baratas é um inseticida isco 
em gel pronto a usar, para o controlo de baratas, 
incluindo: Barata oriental ou comum (Blatta 
orientalis); Barata alemã ou loira (Blatta germanica); 
Barata americana (Periplaneta americana). 

 
Formulação / Composição 
  
Inseticida em isco na forma de gel, pronto a usar, com 0,6% (p/p) de indoxacarbe e 100% 
(p/p) de excipientes c.s.p. 
Grupo Químico: Oxadiazina 
 
 
Modo de Acção 
 
O produto Advion Gel Baratas foi desenvolvido para o controlo de pragas de baratas, e é 
eficaz contra insetos adultos e em estado de ninfa. O pequeno atraso na mortalidade causado 
pela substância ativa, indoxacarbe, permite que as baratas que consumiram o isco regressem 
ao ninho, contaminando assim outras baratas e promovendo como resultado, uma significativa 
redução no nível de infestação.  
 
 
Áreas de Aplicação 
Para uso exclusivo como inseticida. 
 
Para ser aplicado, exclusivamente por profissionais, em tratamento local dos cantos e 
fendas exteriores, interiores e em torno das residências, instalações industriais, escritórios, 
armazéns, cozinhas industriais, hospitais, escolas, centros geriátricos, hotéis, autocarros, 
comboios, aeronaves e estabelecimentos comerciais e de retalho. 
 
1. Uso interior 
• As áreas infestadas devem ser cuidadosamente inspecionadas para determinar o grau de 

infestação, a localização dos ninhos e os pontos de aplicação mais adequados. 
• O Advion Gel Baratas, deve ser aplicado em áreas frequentadas por baratas, como locais 

entre os materiais de construção, cavidades entre os equipamentos e o piso, acessos às 
cavidades e espaços vazios no piso, paredes, tetos, ao redor de tubagens, portas e 
janelas e por debaixo ou atrás de eletrodomésticos, cabinas, pias, armários e qualquer 
outro equipamento onde se saiba que as baratas podem esconder-se. 

• Nas áreas dos estabelecimentos de manuseio de alimentos/alimentação a aplicação será 
feita apenas em cantos ou em fendas. 

 
2. Uso exterior 
• Uma inspeção cuidadosa em torno da estrutura deve revelar os pontos de acesso das 

baratas e esses acessos devem ser bloqueados. 
• O Advion Gel Baratas deve ser aplicado nos locais de entrada da praga como em volta 

das portas e janelas, entre os materiais de construção, ou em lugares que possam servir 
como ninhos de baratas. 

• Quando usado ao ar livre, certifique-se que o produto é aplicado em áreas que não serão 
molhadas por lavagem ou por água da chuva. 

 
Situação Praga Dose de aplicação(1) Observações 
Uso Interior 
Para ser aplicado em 
cantos e fendas e em 
torno das residências, 
instalações industriais, 
escritórios, armazéns, 
cozinhas industriais, 
hospitais, escolas, 
centros geriátricos, 
hotéis, autocarros, 
comboios, aeronaves e 

Condições normais ou 
onde a Barata alemã ou 
loira (Blattella germanica) 
predomine. 

Aplicar um mínimo de 
2 gotas de gel por 
m2. 

• O Advion Gel 
Baratas deve ser 
aplicado na forma de 
pequenas gotas ou 
alternativamente em 
pequenas linhas de 
gel. 
 
• Pequenas aplicações 
distribuídas dentro de 
uma área são mais 

Condições de grande 
infestação de baratas, 
condições de extrema 
sujidade ou em presença 
do predomínio das 
baratas americanas 

Aplicar pelo menos 2 
gotas de gel por m2, 
aumentando o 
número de gotas até 
5 por m2 em 
condições de grande 
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estabelecimentos 
comerciais e de retalho 
ou em lugares que 
possam servir como 
ninhos de baratas. 

Uso Exterior 
O Advion Gel Baratas 
deve ser aplicado nos 
locais de entrada da 
praga como em volta 
das portas e janelas, 
entre os materiais de 
construção, ou em 
lugares que possam 
servir como ninhos de 
baratas. 

(Periplaneta americana) 
e oriental (Blatta 
orientalis). 

infestação ou de 
extrema sujidade. 

eficientes que 1 ou 2 
aplicações de grandes 
quantidades. 

(1) uma gota com 5 mm de diâmetro pesa cerca de 0,1 g 
uma gota com 10 mm de diâmetro pesa cerca de 0,5 g 
uma linha de 5 cm de comprimento e 3 mm de largura pesa cerca de 0,35 g 

 
3. O Advion Gel Baratas deve ser aplicado em zonas inacessíveis a crianças, animais de 

estimação, organismos não visados e insetos benéficos. 
 

4. O Advion Gel Baratas também pode ser colocado dentro de estações de isco aprovadas, 
ou dispositivos semelhantes, para garantir que o produto não esteja ao alcance de 
crianças ou animais de companhia. Tais dispositivos devem ser colocados nas áreas 
onde as baratas estejam ativas. 

 
5. Evite aplicar Advion Gel Baratas em superfícies tratadas recentemente com inseticidas 

repelentes de ação residual. 
 

6. Nas áreas onde o produto tenha sido aplicado não se devem aplicar inseticidas repelentes 
de ação residual. 

 
7. Os locais onde os iscos foram colocados devem ser inspecionados periodicamente para 

verificar o consumo e voltar a aplicar o produto se necessário. 
 

8. Não aplicar na proximidade (dentro ou à volta) de sistemas de drenagem exteriores. 
 

9. Não aplicar em áreas onde os alimentos e rações, utensílios para alimentação/alimentos 
ou superfícies de processamento de alimentos podem entrar em contacto com, ou ser 
contaminados pelo produto. 

 
10. Não aplicar o produto em superfícies onde a temperatura possa ultrapassar os 50°C, pois 

o gel pode liquidificar e perder a eficiência (exemplos dessas superfícies, ainda que não 
sejam as únicas, são: a parte da zona de aquecimento em cozinhas e estufas, fornos, 
lareiras, ventiladores, saunas, aquecedores, frigideiras, máquinas de lavar louça e 
tubagens de água quente). 

 
 
Modo de Utilização 

 
• Para aplicar o gel, retire a tampa do bico, aproxime o bico da superfície a tratar, prima 

lentamente o êmbolo até que a quantidade necessária do gel seja depositada. Coloque a 
tampa no dispensador quando o tratamento estiver concluído. 
 

• Limpe os respingos ou excesso do produto no final da aplicação com uma toalha de papel 
e elimine a toalha de papel utilizada dentro de contentores apropriados para a destruição 
e, posteriormente, eliminados de forma segura. 
 

• Não encher novamente ou reutilizar a seringa do isco de gel. 
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• As seringas vazias devem ser colocadas dentro de contentores apropriados para a 
destruição e, posteriormente, eliminados de forma segura. 

 
• O produto não utilizado deve ser eliminado de forma adequada e não deve ser lançado 

em sistemas de drenagem. 
 

• Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. 
 

• Armazenar o produto em local apenas acessível a pessoal autorizado, na embalagem 
original, corretamente etiquetado, em local trancado à chave, fresco e seco, evitando os 
extremos de temperatura. 

 
Informação sobre a gestão de resistência dos insetos:  
− A fim de minimizar o risco da resistência dos insetos (tanto fisiológica como de 

comportamento), é recomendável que o produto Advion Gel Baratas, não seja aplicado 
só. 

− Este produto deve ser usado como parte de um programa de erradicação que utilize 
produtos que contenham uma substância ativa com um modo de ação diferente do 
indoxacarbe, substância ativa do produto Advion Gel Baratas. 

− A Syngenta não assume nenhuma responsabilidade por qualquer perda que possa 
resultar da falha do produto Advion Gel Baratas no controlo de insetos resistentes. 

 
Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com IRAC:  

GRUPO 22 INSETICIDA 
 
 
 
Precauções  
 
• Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
• Contém indoxacarbe. Pode provocar uma reação alérgica. 
• Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 
• Evitar a libertação para o ambiente. 
• Recolher o produto derramado. 
• Eliminar o conteúdo/embalagem num local adequado à recolha de resíduos perigosos. 
 
 
Recomendações em caso de intoxicação ou acidente: 
 
Primeiros socorros: 
• Retire a pessoa da área contaminada. 
• Tire a roupa manchada ou salpicada. 
• Lave os olhos com água em abundância durante pelo menos 15 minutos. 
• Não se esqueça de retirar as lentes de contacto. 
• Lave a pele com água em abundância e sabão, sem esfregar. 
• Não administrar por via oral. 
• Em caso de intoxicação, NÃO provoque o vómito. Enxague a boca com água. 
• Mantenha o paciente em repouso. 
• Conserve a temperatura corporal. 
• Controle a respiração. Se for necessário, faça respiração boca a boca. 
• Leve a pessoa intoxicada a um centro hospitalar, e sempre que possível leve o rótulo da 

embalagem. 
 
NUNCA DEIXE A PESSOA INTOXICADA SÓ. 
 
Conselhos terapêuticos para médicos e equipa médica: Tratamento sintomático. 
 
EM CASO DE INTOXICAÇÃO OU ACIDENTE LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS (CIAV). Telefone: 800 250 250 
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Prazo de Validade: 
 
2 anos a partir da data de fabricação (ver seringa). 
 
 
 

Número de autorização: PT/DGS trs-85/2019 
 

 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA 
ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM. 

 
 

FT: 051222 
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