Ficha Técnica

Ficam® VC
Marca Comercial: Ficam® VC
Ingrediente Ativo: Bendiocarbe
Grupo Químico: Carbamatos

COMPOSIÇÃO
Ingrediente ativo
2,3-isopropylidenedioxyphenyl
methylcarbamate p.a. Bendiorcabe 80% p/p

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO
Grupo químico
Carbamatos
Ingrediente ativo
Bendiocarbe
Antídoto/ Tratamento
Atropina e tratamento sintomático.
Telefone de Emergência Médica
0800 70 10 450
Informações Toxicológicas
0800 02 43 334
TeleBayer
0800 017 99 66

Inertes
Dispersantes, Diluente 20% p/p
Fórmula Bruta
C11H13NO4
Classe
Inseticida
Tipo de Formulação
Pó molhável
Dados Toxicológicos
Toxicidade aguda: DL50 oral (ratos): 179 mg/
kg; DL50 dermal (ratos) : > 1000mg/kg; CL50
inalatório (ratos): 0,313 mg/l (6h)

Indicações de uso médico
Ficam® VC é um inseticida à base de Bendiocarbe do grupo químico dos Carbamatos que pode ser utilizado como alternativa aos inseticidas Piretroides e Organofosforados. Sua formulação Pó Molhável é caracterizada por oferecer um efeito residual prolongado, baixo odor e
por deixar as moléculas mais expostas na superfície tratada. Ótima eﬁcácia no controle de escorpiões e mosquitos, inclusive os vetores de
doenças como Dengue, Zika, Chikungunya, Malária, Filariose e Leishmanioses.

Modo de Uso
Preparação da calda
Preparar uma pré-mistura em um balde com 1 litro de água e agitar. Complete o volume conforme indicação de dosagem de acordo com a praga.
Forma de aplicação
Diluir o produto em água na dosagem recomendada e aplicar por meio de pulverizador manual com bico-leque (80.02).
Aplicar 1 litro de calda para cada 20 m2 a uma distância de aproximadamente 40 cm da superfície a ser pulverizada. O produto deve ser
reaplicado quando houver indícios de nova infestação, desde que seja feita análise técnica do ambiente tratado.

Dosagem
PRAGA

DOSAGEM (SACHÊ DE 15G)
1 sachê / 5 L de água

BARATAS

PULGAS

CARRAPATOS

(Blattella germânica e
Periplaneta americana)

(Ctenocephalides canis)

(Amblyomma sp.)

5L
1 sachê / 2 L de água

ESCORPIÕES

MOSQUITOS

BARBEIROS

(Tityus serrulatus)

Culicídeos (Anopheles sp., Aedes aegypti,
Culex quinquefasciatus)
Flebotomíneos (Mosquito-palha)

(Triatoma infestans)

2L

Importante
Produto exclusivo de uso proﬁssional. Antes de usar, siga rigorosamente as instruções do rótulo.

Locais de Aplicação
A pulverização da calda inseticida deverá ser realizada em áreas externas e internas de residências, prédios e comércios, atingindo paredes, tetos, pisos, portas, janelas, batentes, cercas, amontoados de madeiras e pedras, paredes externas de depósitos de água e qualquer
superfície disponível para aplicação.

Recomendações de Uso
• Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinhas, plantas e aquários.
• Não fumar ou comer durante a aplicação.
• Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
• CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
• Não reutilizar as embalagens vazias.
• Manter o produto na embalagem original.
• CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.
• Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
• Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
• Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
• NÃO JOGUE NO FOGO OU INCINERADOR. PERIGOSO SE APLICADO PRÓXIMO A CHAMAS OU SUPERFÍCIES AQUECIDAS.
• Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito.
• Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
• Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentes.
• É indispensável durante a manipulação, preparação e aplicação da calda o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI).
• VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.
• Em caso de acidente, recolher o produto, transferindo-o para recipientes, lacrar e identiﬁcá-los devidamente. Consulte a empresa registrante, através do
telefone indicado no rótulo.
• Armazene o produto em temperatura ambiente amena e longe de alimentos, evitando-se o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
• Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
• Este produto contém carbamato que inibe a colinesterase.
• Quando não estiver mais manipulando o produto, retire imediatamente toda roupa contaminada.
• Evite a contaminação excessiva de macacões e lave-os regularmente.
• Mantenha as pessoas e os animais, longe das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas.
• Não manuseie tecidos tratados antes que estejam secos e bem arejados antes de usar.
• Não aplique em roupas pessoais e de cama.
• Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória.
Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0010
N.º C.A.S. do ativo: 22781-23-3
Informações comerciais: tabela

