Recomendações:
• 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 to-

da 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.

Profissional

Indicação para uso médico:
Grupo químico: Carbamatos
Nome comum: Bendiocarbe
Antídoto e tratamento adequado:
Atropina e tratamento sintomático
Telefone de emergência: 0800-7010450
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® Marca Registrada do Grupo Bayer
www.saudeambiental.bayer.com.br

INSETICIDA

Bendiocarbe
VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES
OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS

Eficaz contra mosquitos
incluindo Aedes aegypti
Indicado para rotação de
ingredientes ativos.
s e Escorpiõ
rata
es
Ba
s,
to
i
u

Mo
sq

IDO
B
I
O
R LIVRE ÇÃO
PROIBIDA A P
VENDA
ODU
R
PESO LÍQ.:
15
g
P
RE
CUIDADO! PERIGOSO!

BR-05472112i

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

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 usar: 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.
Dosagens:
Praga
Dosagem
(sachê de 15 g)
Baratas (Blattella germanica
e Periplaneta americana)
Pulgas (Ctenocephalides canis) 1 sachê / 5 L de água
Carrapatos (Amblyomma sp.)
Escorpiões (Tityus serrulatus) 1 sachê / 2 L de água
Barbeiro (Triatoma infestans) 1 sachê / 2 L de água
Mosquitos - Culicídeos
(Anopheles sp., Aedes aegypti, 1 sachê / 2 L de água
Culex quinquefasciatus)
Mosquitos - Flebotomíneos
1 sachê / 2 L de água
(Mosquito-palha)

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.
Composição:
Ingrediente ativo: 2,3 isopropilidene dioxifenil
metil carbamato (Bendiocarbe) ...... 80% p/p
Inertes: Dispersantes, Diluente ...... 20% p/p
• Classe: Inseticida
• Tipo de formulação: Pó molhável
• Registro no Ministério da Saúde nº:
3.3222.0010
• Fabricado por: Bayer S.A. - Estrada da Boa Esperança, 650 - CEP: 26110-100 - Belford Roxo
- RJ CNPJ 18.459.628/0033-00 / Bayer Cropscience - Valencia - Espanha / Bayer S.A. – Rodovia Raposo Tavares s/n caixa 611, KM 113
- Bairro Barreiro - Araçoiaba da Serra - CNPJ
18.459.628/0070-47 / Bayer SAS - Rue Jean-Marie Leclair nº 16 - CEP 69009 - Lyon França
/ SBM Formulation, ZI avenue Jean Foucaultm
CS 621, 34500 Beziers-França
• Importado e distribuído por: Bayer S.A.
Rua Domingos Jorge, 1100 - Bairro do Socorro - CEP 04761-000 S. Paulo - SP.
CNPJ 18.459.628/0001-15 Tel. 0800-0179966.
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Partida, Fabricação e Vencimento:

VIDE EMBALAGEM

ATENÇÃO:
A área tracejada serve somente como referência de base branca.
NÃO DEVE SER IMPRESSA!

