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DESCRIÇÃO:
O Thiabendazole princípio ativo do FUNGITERM, pertence ao grupo dos
benzimidazois.
Os benzimidazóis alteram a permeabilidade da membrana celular de leveduras e fungos
suscetíveis por meio do bloqueio da síntese do ergosterol (a dimetilação do lanosterol
é inibida), o esterol celular primário dos fungos e provocando um bloqueio da divisão
celular e consequente crescimento e reprodução.
• FUNGITERM não é corrosivo para os equipamentos.
• Não é tóxico para ovos embrionados.
• Tem amplo espectro de ação antifúngica.
• É altamente efetivo na diminuição de fungos patogênicos.
• Pode ser empregado em qualquer local que tenha problemas de contaminação fúngica e seja fechado.

COMPOSIÇÃO:
Cada comprimido de 3 g contém:
Thiabendazole ............................................................................................. 0,70 g
Excipientes q.s.p........................................................................................... 3,00 g

Cada comprimido de 30 g contém:
Thiabendazole .............................................................................................. 7,00 g
Excipientes q.s.p......................................................................................... 30,00 g

INDICAÇÕES:
FUNGITERM é um agente fumigante de ambientes fechados para uso em avicultura, e tem como principal
característica ser um comprimido autoincandescente que propicia a sublimação de seu princípio ativo e se
espalha pelo ambiente de maneira uniforme, penetrando em locais que não são alcançados pela desinfecção
comum.
FUNGITERM é indicado na prevenção da aspergilose em ambientes fechados em avicultura, para as seguintes
condições:
• nos incubatórios, em qualquer tempo durante a incubação dos ovos, devendo ser utilizado pelo menos uma vez
por semana ou de preferência toda vez que houver entrada de ovos;

• na incubadora ou nascedouro, na época de transferência de ovos, antes da bicagem da casca (17-18 dias),
com o objetivo de sanitizar o ambiente antes da eclosão;

• em qualquer ambiente fechado toda vez que o médico veterinário julgar necessário.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:
FUNGITERM é indicado na proporção de 1 comprimido de 3 g para cada 2,5 m³ ou 1 comprimido de 30 g para
cada 25 m³ de espaço a ser fumigado.
Para as duas apresentações forçar a chama do isqueiro, que acompanha as embalagens, sobre os comprimidos
até que se inicie a queima.
Quando o comprimido abrir chama, apagar com um leve assopro e deixar que o produto autoincandeça.
Fumigar por 15 minutos.

APRESENTAÇÃO:
Caixa contendo 2 embalagens plásticas com 500 comprimidos de 3 g cada.
Caixa contendo 2 embalagens plásticas com 45 comprimidos de 30 g cada.
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