FICHA TÉCNICA FICAM VC®
Marca Comercial: Ficam VC ®
Nome Técnico: Bendiocarbe
Grupo Químico: Carbamato
Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0010
N.º C.A.S.: 22781-23-3
Formulação: Pó molhável
Concentração de i.a.: Bendiocarbe 80% p/p
Inertes: Dispersantes e Diluente 20 % p/p
Denominação Química: 2,3-isopropylidenedioxyphenyl methyl carbamato
Fórmula Bruta: C11H13NO4
Dados Toxicológicos: DL50 oral (ratos) > 2000 mg/kg; DL50 dérmica (ratos) > 2000
mg/kg;
Classe: inseticida
Embalagem/Apresentação: Caixa com 10 displays, cada um contendo 10 saches de
15g.

Indicação de Uso
Ficam® VC é um inseticida carbamato à base de Bendiocarbe, indicado para
pulverizações residuais no intra e peri-domicílio das casas. Manter as pessoas e os
animais domésticos longe das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas.
Ficam® VC é eficaz contra baratas, pulgas e escorpiões, assim como também no controle
de triatomíneos, culicídeos e phlebotomíneos, vetores da doença de Chagas, dengue,
malária, filariose e leishmanioses. O Ficam® não possui efeito de repelência e não tem
cheiro

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 acordo com a praga.

Forma de aplicação:
Diluir o produto em água na dosagem recomendada e através de pulverizador manual,
com bico-leque (8002). 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.
Locais de aplicação:
A pulverização da calda inseticida deverá ser realizada no intra e peri-domicílio, atingindo
paredes, tetos, pisos, portas, janelas, batentes, galinheiros, cama de animais, currais,
cercas, amontoados de madeiras e pedras, paredes externas de depósitos de água e
qualquer superfície disponível para aplicação.
Doses e recomendações de uso
Praga

Dosagem (sachê de 15g)

Baratas, Pulgas, Carrapatos

01 sachê / 5L de água

Escorpiões

01 sachê / 2L de água

Triatomíneos (Barbeiros)

01 sachê / 2L de água

Culicídeos (Anopheles, Aedes, Culex)

01 sachê / 2L de água

Phlebotomíneos (Mosquito-palha)

01 sachê / 2L de água

Indicação para uso médico:
Antídoto/ Tratamento: Atropina e tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: 0800 70 104 50
Observação:
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

