Ficam® 80 WP
Karbamátový insekticíd pre profesionálne použitie vo forme dispergovateľného prášku na ničenie škodlivých
článkonožcov vo sfére komunálnych služieb, v skladoch, poľnohospodárskych a potravinárskych prevádzkach.
Účinná látka: bendiokarb 800 g/kg

Obsahuje tieto nebezpečné látky: bendiokarb (EC 245-216-8)

Výstražné slovo: nebezpečenstvo
H300 Smrteľný po požití.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P284 Používajte vybavení pre ochranu dýchacích ciest.
P308+P311 PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte NÁRODNÉ TOXOKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM alebo lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
Držiteľ registrácie: Bayer s.r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5, ČR, tel. +420 266101111
Vyrába: Bayer S.A.S, 16 rue Jean-Marie Leclair, Lyon, Francúzsko
Registračné číslo CCHLP: bio271/D03/1/CCHLP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pri práci používajte ochranný pracovný odev EN ISO 13982-1 (typ 5), izolační dýchací prístroj EN 14594 alebo EN
14593-1 alebo ekvivalent alebo filtrační polo masku proti časticiam EN 136P3 alebo ekvivalent, ochranné okuliare EN
166, gumové alebo plastové rukavice označené piktogramom proti chemickému nebezpečenstvu EN 420+A1 s
uvedeným kódom podľa prílohy A k EN 374, gumenú obuv. Pri práci s prípravkom nie je dovolené jesť, piť a fajčiť.
Pred ošetrením priestoru potraviny, krmivá a miesta kde sa s nimi manipuluje zakryte a po postreku umyte vodou. Pred
jedlom a po skončení práce si umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom. Aplikačnú techniku a použité nádoby po
ukončení práce riadne umyte. Zvyšky oplachovej vody použite na prípravu ďalšieho postreku, nevylievajte ich do
kanalizácie a v blízkosti recipientov podzemných a povrchových vôd, ani na poľnohospodársku pôdu. Vstup do
ošetrenej miestnosti je možný po vyvetraní a zaschnutí postreku.
Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii

Návod na použitie
Účinnosť
Ficam 80 WP je určený proti švábom, cvrčkom, mravcom, švehlám, víjačkam, muchám, kožiarom, plošticiam,
bzdochám a iným druhom hmyzu. Používa sa v prevádzkach potravinárskeho priemyslu, v reštauráciách, hoteloch,
nemocniciach, obytných domoch, kotolniach, poľnohospodárskych závodoch a pod. Ficam 80 WP aplikujte ručnými
alebo motorovými postrekovačmi s hrubšou tryskou. Ošetrujte iba pásy alebo lokality výskytu škodlivého hmyzu,
predovšetkým miesta pri stenách, lištách, vodovodnom a kanalizačnom potrubí a pod. V prípade silného zamorenia je
možné ho použiť i na celkový plošný postrek. Na vydráždenie škodcov z úkrytu a na zvýšenie ich aktivity je možné
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ošetrenie objektu kombinovať s pyrethroidovými prípravkami (K-Othrine, AquaPy), buď priamo pridaním do suspenzie
Ficamu alebo následným postrekom.

Príprava a aplikácia
Ficam 80 WP rieďte vodou. Pri príprave roztoku pre postrek pridajte správne množstvo Ficamu 80 WP k
požadovanému množstvu vody v postrekovači a obsah premiešajte alebo pretrepte. Ficam 80 WP sa ľahko mieša s
vodou a zostáva v suspenzii po celý čas pokiaľ je postrekovač používaný. Ak sa však prístroj nechá stáť, Ficam 80 WP
sa pomaly usadzuje a akýkoľvek sediment musí byť pred ďalším použitím rozsuspendovaný premiešaním alebo
pretrepaním. Namiešanú suspenziu je možno použiť i nasledujúci deň, pri ďalšom skladovaní sa však zafarbí do hnedá
a pri použití by došlo k zafarbení povrchov.

Dávkovanie
Šváby a rusy, mravce, blchy, bzdochy, kožiari, víjačky, osy, ploštice: 3 g prípravku/ L vody, cvrčky: 1,5 – 3 g
prípravku/L vody, švehly: 1,5 g prípravku/L vody, muchy: 3 g prípravku/L vody + 10 g cukru/L vody.
Prípravok používajte v dávke 1 l suspenzie na 25 m2 plochy. Ficam 80 WP sa môže bezpečne použiť na každý povrch,
ktorý nie je poškodzovaný samotnou vodou. Ošetrené plochy nezapáchajú a nezostáva na nich viditeľný nános.
Opakujte postrek podľa potreby. Účinok sa prejaví za niekoľko hodín, persistencia 4 – 6 týždňov.

Vhodné prístrojové vybavenie
Ficam 80 WP aplikujte postrekovačom dávajúcim relatívne hrubý postrek, ktorý umožňuje zvlhčiť povrch bez odrážania
drobných kvapiek.

Prvá pomoc
Po zasiahnutí očí: Oči ihneď vymývajte prúdom pitnej vody po dobu minimálne 15 minút. .(po 5 minutách odstráňte
kontaktné šošovky pokiaľ sú použivané ). Vyhľadajte lekárske ošetrenie ak obtiaže pretrvávajú.
Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta dôkladne umyte teplou vodou a mydlom min. 15
minút. Vyhľadajte lekársku pomoc ak obtiaže pretrvávajú.
Po požití: Privolajte okamžitú lekársku pomoc. Vypláchnite ústa vodou. Udržujte postihnutého v teple a kľude.
Zvracanie vyvolajte len v prípade, že: postihnutý je plne pri vedomí, lekárska pomoc neje okamžite na
mieste, došlo k požitiu veľkého množstva (viac ako 1 prehltnutie), k požitiu došlo najneskôr pred 1 hodinou.
Nesmie dôjsť k vdýchnutiu zvratkov.
Po nadýchaní: prerušte expozíciu, u postihnutého zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo. Vyhľadajte
lekárske ošetrenie.
Pri otrave, alebo podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku (na báze bendiokarbu - inhibítor
cholínesterázy,), poskytnutej prvej pomoci a čísle Toxikologického informačného centra v Bratislave 02/54774166. Na
tomto čísle v prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať.

Skladovanie
Prípravok skladujte v originálnych neporušených obaloch v suchých, chladných, dobre vetrateľných a uzatvorených
skladoch oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri
teplotách +5 až +30 C. Chráňte pred vlhkom, zdrojmi tepla a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v
pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti min. 3 roky od dátumu výroby.
Nariedenú suspenziu neskladujte.

Zneškodňovanie obalov
Prázdne obaly po dôkladnom vypláchnutí ( aspoň 2 x vodou) a znehodnotení spáĺte v schválenej spaľovni. Aplikačné
zariadene, osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné nádoby asanujte 3% roztokom sódy a umyte vodou.
Prípadné zvyšky prípravku spáľte vo schválenej spaľovni. Prázdne obaly opätovne nepoužívajte.
Dátum výroby a číslo šarže: uvedené na obale
Balenie: 500 g
Ficam® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer.
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