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Prezado Cliente, 

Parabéns por escolher a BD Clean!  

Você acaba de adquirir um serviço de alto padrão de qualidade, coordenado por Médicos Veterinários Especialistas 

em Saúde Pública e certificado pela Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e IBAMA. 

Cientes da importância em somarmos esforços para obtenção dos resultados almejados neste trabalho, nosso 

Departamento Técnico elaborou este breve informativo, no qual destaca fatores primordiais para o sucesso das 

imunizações. Veja os tópicos que se encaixam no serviço que fora, por você, contratado! 

 

� Preconizamos que toda a estrutura tratada esteja acessível aos Técnicos BD Clean; imunizações realizadas 

de forma parcial podem promover o desalojamento de pragas para áreas nas quais os produtos não foram 

aplicados. 
 

� Todas as conexões com tubulação, que existirem na área edificada, deverão apresentar condições de serem 

abertas e imunizadas em seu interior. Caixas de esgoto, de gordura, elétricas e de coleta de água pluvial que 

estiverem lacradas poderão ocasionar a ineficácia dos serviços, bem como a reincidência dos problemas em 

tempo menor do que o esperado. 
 

� Armários que apresentarem infestação por pragas deverão ser liberados para imunização líquida em seu 

interior. Merecem a mesma importância armários de cozinha e de vestuário, presentes em áreas comerciais 

ou residenciais. As gavetas deverão ser esvaziadas para maior abrangência do tratamento. 
 

� Ambientes que forem imunizados contra pulgas, carrapatos, piolhos, dentre outros ectoparasitas, poderão 

passar por aspiração (aspirador de pó), logo após 4 (quatro) horas do fim da aplicação. Esta conduta visa à 

eliminação de ovos e pupas, fator primordial para a quebra do ciclo biológico destes insetos e aracnídeos. 

Vale ressaltar que o tratamento clínico dos animais infestados é indispensável para um controle ambiental 

efetivo destas pragas. Não se esqueça que em 90% dos casos é necessária segunda intervenção, em até 15-

21 dias, após a primeira! 
 

� Nos trabalhos que tem por objetivo a eliminação de ratos e camundongos, a possível visualização de 

roedores mortos acontecerá em até 3-5 dias após a ingestão das iscas raticidas. Durante e após o 

tratamento, aconselhamos que as iscas não sejam retiradas, o que proporcionará proteção prolongada à 

estrutura.  
 

� Imunizações que objetivam a eliminação de formigas terão sua completa eficácia em até 15 (quinze) dias, 

após a realização dos trabalhos. Este tempo é conseqüência da biologia do inseto e do mecanismo de ação 

dos produtos utilizados. Durante este prazo deverá ser observado o desaparecimento progressivo das 

formigas. 
 

� A notificação com pragas em imóveis de nível térreo localizados em prédios e condomínios comerciais é 

conseqüência de infestações, na maior parte das vezes, proveniente das áreas comuns da estrutura. Neste 

caso, aconselhamos que o síndico seja notificado para providenciar a solução de tais problemas.   
 

Diante de tais informações, contamos com a colaboração e empenho de todos! Sua ajuda será fundamental para a 

manutenção dos altos índices de sucesso de nossos trabalhos. Ser referência em qualidade é uma honra que 

buscamos a cada dia dividir com todos os nossos clientes e colaboradores. 

Att,  

 

 

Gustavo Dinardi Elian Auad 

Diretor Técnico - Brasil 


