MICOTERM
Comprimidos autoincandescentes
DESCRIÇÃO: O Econazol, princípio ativo do MICOTERM, pertence ao grupo dos
imidazóis, tem como principal característica um apropriado efeito umidiﬁcante dos
esporos de fungos, que são normalmente hidrófobos, como Aspergillus spp e Penicillium
spp, permitindo então um maior contato com a droga.
Permanece ativo na presença de:
• matéria orgânica, como cama de frango, serragem de madeira, palha fresca, penas e
outras matérias que, quando molhadas, permitem o crescimento de fungos;
• água com diferentes graus de dureza;
• em temperaturas elevadas, mantendo sua ação entre 4ºC e 45ºC, sendo que a uma
temperatura de 25ºC se observou um aumento de sua atividade antifúngica, especialmente
ante fungos do gênero Aspergillus;
• na presença de outros agentes desinfetantes, ectoparasitas, inseticidas ou agentes de limpeza.
COMPOSIÇÃO:
Cada comprimido de 3 g contém:
Econazol (nitrato)
Excipientes q.s.p.
Cada comprimido de 30 g contém:
Econazol (nitrato)
Excipientes q.s.p.

0,50 g
3,00 g
5,00 g
30,00 g

INDICAÇÕES: MICOTERM é um agente fumigante de ambientes fechados para uso em avicultura, e tem como
principal característica ser um pó autoincandescente que, por meio deste processo, propicia uma sublimação
de seu princípio ativo, que se espalha pelo ambiente de maneira uniforme, penetrando em locais que não são
alcançados pela desinfecção comum.
MICOTERM 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: MICOTERM é indicado na proporção de um comprimido de 3 g para cada
5 m³ ou 1 comprimido de 30 g para cada 50 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 produto abrir chama, apagar com um leve assopro e deixar que o produto antoincandeça.
Fumigar por 15 minutos.

APRESENTAÇÃO: Caixa contendo 2 embalagens plásticas com 500 comprimidos de 3 g cada, acompanhada
de isqueiro e discos de papel aluminizado para a queima do produto.
Caixa contendo 2 embalagens plásticas com 45 comprimidos de 30 g cada, acompanhada de isqueiro para a
queima do produto.
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