
PULVERIZAÇÃO 
RESIDUAL DE 
INTERIORES 
DE LONGA 
DURAÇÃO



Icon 10CS é uma formulação de grande 
inovação técnica de cápsulas em 
suspensão (CS) de lambda-cialotrina, 
um piretróide da segunda-geração. Foi 
desenvolvido especificamente para uso 
em programas de pulverização residual 
de interiores (IRS, sigla em Inglês), dando 
um controlo por mais de 9 meses contra 
mosquitos e outras pragas que afectam a 
saúde pública.

SYNGENTA E A MALÁRIA ICON®10CS

Um dos objectivos corporativos da Syngenta 
tem como finalidade a melhoria da saúde e 
da qualidade de vida. Acreditamos que todas 
as pessoas por todo o mundo merecem viver 
uma vida que não seja afectada pela malária. 
Por isso, estamos a investir em técnicas mais 
avançadas para satisfazer os desafios actuais 
e futuros relacionados com o controlo de 
mosquitos vectores da malária. 

INTRODUCING ACTELLIC®CS
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Número de meses após a aplicação

Vantagens em programas de controlo da malária

 Altamente flexível para o controlo de vectores como um tratamento  
 residual, tratamentos espaciais, ou larvicida 

 Longo efeito residual

 Económico e de eficácia comprovada em programas de controlo da  
 malária em África, Ásia e América Latina

 Excelente aceitação em ambiente doméstico, tendo fraco odor e não  
 deixa marcas

 Embalagem patenteada com dose correcta que permite uma dosagem  
 precisa e a segurança do operador

 Excelente perfil de segurança

Eficácia
Os ensaios de campo em grande escala no Uganda (Figura 1), Malawi 
(Figura 2) e Tanzânia (Figura 3) demonstram a eficácia de longa duração 
de ICON 10CS.

ICON 10CS retêm o seu efeito residual nas superfícies interiores 
pulverizadas contra Anopheles spp por um período de mais de 9 meses, 
incluindo superfícies de argila, palha, estuque e estuque pintado. 

Microcápsulas de Icon 10CS em cimento após a aplicação

Figura 1. Controlo de longa duração contra Anopheles gambiae usando 
Icon 10CS no Uganda (Kolaczinski et al, 2007)
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Figura 2. Controlo residual de longa duração contra Anopheles spp no Malawi 
(Chakaniza et al, 2009)

Figura 3. Controlo de longa duração contra Anopheles spp na Tanzânia
(Curtis et al, 1998)



Perfil de segurança
Icon 10CS possui um perfil favorável de segurança para as pessoas e o meio 
ambiente.

Icon 10CS não apresenta qualquer risco significativo para aplicadores, 
moradores ou o meio ambiente quando utilizado correctamente de acordo 
com as instrucções.

Icon 10CS tem baixa classificação toxicológica de acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) – Classe 3 - ‘Baixa probabilidade de 
apresentar riscos graves em condições normais de uso’.

Especificações da OMS
Lambda-cialotrina e as suas formulações cumprem satisfatoriamente as 
novas especificações da Organização das Nações Unidas para a Agricultura 
e a Alimentação (FAO) e OMS: Susbtância activa técnica lambda-cialotrina: 
Especificação OMS 463 / TC (2007); Lambda-cialotrina CS: Especificação 
OMS 463 /CS (2007). 

Dose Letal Média Oral 
Aguda, Rato (mg/kg)

Dose Letal Média Dermal 
Aguda, Rato (mg/kg)

Irritação ocular

Irritação dermal

>5000 Toxicidade 
muito baixa

>5000

Ligeira 

Toxicidade 
muito baixa

Moderada –

–



 Controlo residual de longa duração numa 
ampla variedade de superfícies

 Potencial para apenas uma aplicação  
 por ano

 Saquetas de dose única patenteadas —   
 medição desnecessária — dosagem precisa

Importante: Leia e siga sempre as instruções contidas no rótulo antes de comprar ou utilizar estes produtos. Syngenta e os seus afiliados garantem que os seus produtos estão de acordo com a descrição química definida nos rótulos dos produtos. 
NENHUMAS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE VENDIBILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO, SERÃO APLICÁVEIS A PRODUTOS DO GRUPO SYNGENTA. Syngenta e seus afiliados não 
assumem nem autorizam qualquer representante ou outra pessoa a assumir em seu nome qualquer obrigação ou responsabilidade para além das que aqui se encontram expressas. SYNGENTA E SEUS AFILIADOS NÃO SERÃO EM CIRCUNSTÂNCIA 
ALGUMA RESPONSÁVEIS POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO OU MANUSEAMENTO DOS SEUS PRODUTOS. Nenhuma das afirmações ou recomendações contidas em este documento deve ser 
interpretada como estímulo para a infracção de qualquer patente relevante existente actualmente ou no futuro. ©2014 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Basel, Switzerland.

USE INSETICIDAS COM SEGURANÇA. LEIA SEMPRE O RÓTULO E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO ANTES DO USO. ICON® é uma marca registada de uma Companhia do Grupo Syngenta.
© Syngenta Crop Protection AG, Basel, Switzerland. Reservados todos os Direitos. Junho de 2014  Email: vector.control@syngenta.com  Web: www.syngenta.com


