FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome Técnico
(Alquilfenol poliglicol éter)
Nufarm Industria Quím. e Farmac.S.A.
Av. Parque Sul-2138-1º Distr. IndustrialMaracanaú-CE

Nome Comercial
ADESIL

PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA
RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE
TRANSPORTE DE PRODUTOS
PERIGOSOS.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA:
Toxicológica 0800 014 1149
Aspecto:

Líquido, sob a forma de solução, amarelada.
Revisão desta FET em: 27/10/2008

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência:
Utilizar máscaras combinadas com filtro químico e filtro mecânico, ou máscara de borracha ou silicone
com filtro para pesticidas, cobrindo nariz e boca, luvas de borracha nitrílica, PVC ou outro material
impermeável, óculos de segurança para produtos químicos, macacão de mangas compridas
impermeáveis ou hidro repelentes e botas de PVC. O EPI do motorista está especificado na ABNT
NBR 9735.

RISCOS
Fogo:
Saúde:
Meio
ambiente:

Produto não inflamável. A queima produz monóxido e dióxido carbono e outras substâncias orgânicas
não identificáveis.
O produto pode ser absorvido pelas vias respiratória, dérmica e oral, podem ocorrer irritações na pele e
olhos, além de dermatites, queimaduras e conjuntivites.
Evite entrada em cursos de água. A dispersão no ambiente pode contaminar a área, perigoso para
organismos aquáticos podendo causar mortandade. Solúvel em água. Densidade: 1,012.

EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento:

Eliminar as fontes de fogo ou calor, isolar o local e sinalizar para o trânsito afastando os curiosos.
Evitar o contato com pele e roupas. Usar EPI recomendado. Conter o derramamento com materiais
absorventes e não combustíveis (ex: areia, terra ou serragem), colocar os resíduos em recipientes para
eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar de preferência com detergente, evitar
uso de solventes. Para todos os casos contatar a empresa registrante, para que a mesma faça o
recolhimento dos recipientes contendo os resíduos.
Fogo:
Produto não exploxivo. Extinção com espuma, CO2, pó químico e água em último caso para não
espalhar o produto para outros locais. Resfriar as embalagens expostas com água em forma de
neblina.
Poluição:
Evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de
lobo) construindo diques com terra, areia ou outro material absorvente. Avise a Defesa Civil: 199.
Envolvimento Levar o acidentado para um local arejado. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar, praticar
de pessoas: respiração artificial ou oxigenação. Retirar as roupas contaminadas. Lavar bem as partes atingidas com
água e sabão. Em caso de contato com os olhos, irrigar abundantemente com soro fisiológico ou água,
por no mínimo 15 min. Em casos de ingestão não provocar o vômito que poderá ocorrer
espontaneamente e não deve ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos.
Encaminhe ao serviço médico mais próximo levando esta ficha. ATENÇÃO: Nunca dê nada por via oral
a pessoa inconsciente.
Informações O tratamento das intoxicações por NONIL FENOL é basicamente sintomático: manter as vias aéreas
ao médico:
desobstruídas, aspirar secreções e oxigenar (O2 a 100%). Observar atentamente ocorrência de
insuficiência respiratória e a necessidade de intubação. Caso ocorra edema pulmonar manter
ventilação e oxigenação adequada com controle gasométrico. Em caso de ingestão diluir o conteúdo
gastrintestinal de 4 a 8 vezes (120 a 240 ml) em crianças não exceder 4 vezes. A administração de
carvão ativado é desnecessária. A êmese espontânea freqüentemente ocorre, proteger as vias aéreas
do risco de aspiração. Tratar a possível ocorrência de acidose metabólica. Lesões da mucosa oral
podem ser tratadas com gel anestésico. Nas ulcerações grastroduodenais usar bloquedores H2 ou da
bomba de prótons. Avaliar a necessidade de realizar radiografia de tórax e endoscopia digestiva alta.
Manter observação por no mínimo 24 horas após o desaparecimento dos sintomas.
Observações: Nufarm Industria Quím. e Farmac.S.A. (AGRO)-Av. Parque Sul, 2138, Maracanaú-CE- Emergência
Fone:(85) 4011-1000 (Fabricante)"As instruções ao motorista, em caso de emergência,
encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte".

