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Ficam® 80 WP 

Biocidní přípravek pro profesionální použití ve formě smáčitelného prášku proti škodlivému a obtížnému hmyzu. 

Účinná látka: bendiokarb  800 g/kg 

   

Nebezpečné látky v přípravku: bendiokarb ( ES 245-216-8) 

 

              Nebezpečí 

H300  Při požití může způsobit smrt 

H330  Při vdechování může způsobit smrt 

H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P280   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. 

P284   Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

P308 + P311 Při expozici nebo podezření na ni: Volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. 

P501  Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. 

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. 

Vyrábí: Bayer  S.A.S., 16 Rue Jean-Marie Leclair, Lyon, Francie  

V ČR registruje/dodavatel: Bayer s.r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5, tel. 266101111 

Číslo oznámení:  REG-33.7.1-7.9.07/28834 

 

 

Návod k použití 

Působení 

Ficam 80 WP se používá proti švábům, rusům cvrčkům, mravencům, rybenkám, mouchám, vosám, kožojedům, 

rušníkům, štěnicím a dalším druhům škodlivého a obtížného hmyzu v provozovnách potravinářského průmyslu 

(pekárny, mlékárny, masny), v restauracích, hotelích, nemocnicích, obytných domech, zemědělských provozech apod. 

Ošetřují se zpravidla pouze pásy nebo lokality výskytu škodlivého hmyzu, především místa při stěnách, lištách, 

vodovodním a kanalizačním vedení apod. V případě silného zamoření je možno jej použít i k celkovému plošnému 

postřiku. Účinek se projevuje do několika hodin po zásahu a přetrvává dle podmínek 4 až 6 týdnů. Opakování se 

provede dle potřeby.  Přípravek Ficam není pro hmyz dráždivý, pro vypuzení škůdců z úkrytů a ke zvýšení jejich 

aktivity je možno ošetření kombinovat s pyrethroidovými přípravky (K-Othrine, AquaPy). 

 

Dávkování  

Proti rusům, švábům, mravencům, vosám, kožojedům, štěnicím a rušníkům 30 g přípravku na 10 l vody, proti 

cvrčkům 15-30 g/10 l vody, proti rybenkám 15 g/10 l vody, proti mouchám 30 g/10 l vody + 100 g cukru/10 l 

vody. 

Přípravek se používá v dávce 1 l suspenze na 25 m2 plochy.  

Ošetřené plochy nezapáchají a nezůstává na nich viditelný nános.  

Při přípravě suspenze se přidá odměřené množství Ficamu 80 WP k požadovanému množství vody v postřikovači a 

obsah se promísí nebo protřepe. Ficam 80 WP se mísí snadno s vodou a zůstává v suspenzi po celou dobu, pokud je 

postřikovač používán. Jestliže se však přístroj nechá stát, Ficam 80 WP se pomalu usazuje a jakýkoliv sediment musí 

být před dalším použitím opět promíchán. Doporučuje se použít Ficam 80 WP v týž den, kdy byl naředěn, zbylý 
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postřik však není nutné vylít a může být použit i druhý den po novém důkladném promíchání. Za několik dní změní 

suspenze Ficamu 80 WP barvu z bílé na hnědou a pak by došlo k zabarvení ošetřovaných povrchů. 

Ficam 80 WP může být aplikován každým postřikovačem, který poskytuje relativně hrubý postřik, který umožňuje 

zvlhčit povrch bez odrážení drobným kapek.  

Bezpečnostní opatření 

Při práci s přípravkem používejte ochranný oděv dle ČSN EN ISO 13982-1 (typ 5), izolační dýchací přístroj ČSN EN 

14594 nebo ČSN EN 14593-1 nebo ekvivalent nebo filtrační polomasku proti částicím dle ČSN EN 136P3 nebo 

ekvivalent, ochranné brýle dle ČSN EN 166, gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem  proti 

chemickému  nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374, gumové boty.  

Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Před jídlem a po skončení práce je nutno se důkladně umýt teplou vodou a 

mýdlem. Ucpané trysky nesmí být profukovány ústy. Ochranné prostředky se asanují alkalickými roztoky (např. 3 % 

roztok sody).   

Ficam 80 WP nemůže být použit na zařízení pro přípravu a podávání jídel, na povrchy na nichž se skladují potraviny 

nebo krmiva, na vnitřky nádob na potraviny. Dojde-li k jejich potřísnění, musí být asanovány 3 % roztokem sody. 

Nesmí být použit přímo na lidi, zvířata, šaty, ložní prádlo. Dbejte na to, aby při práci nebyly přítomny další osoby. 

Vstup do ošetřených prostor je možný až po zaschnutí postřiku a vyvětrání. 

První pomoc 

Při nadýchání: přeneste postiženého na čistý vzduch a udržujte ho v klidu a teple. Vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při požití: vypláchněte ústa vodou. Udržujte postiženého v klidu a teple. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Zvracení 

vyvolejte pouze v případě, že je postižený plně při vědomí, lékařská pomoc není ihned k dispozici, došlo k přijmutí 

většího množství (více než jedno polknutí) a doba od požití přípravku je kratší než 1 hodina (zvratky se nesmí dostat 

do dýchacího traktu). 

Při zasažení očí - vyplachujte po dobu nejméně 15 min. proudem čisté vody. Po prvních 5 min. vyjměte kontaktní 

čočky  pokud  jsou používány (musí se zlikvidovat) a pokračujte ve vyplachování.   Vyhledejte lékařské ošetření, 

pokud podráždění přetrvává.  

Při zasažení kůže – svlékněte potřísněný oděv a postižené místo omývejte vodou a mýdlem min. 15 minut. Pokud 

obtíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. 

Léčbu postiženého je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem v Praze: Klinika nemocí z 

povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 224  919 293. 

 

Odstraňování obalů a neupotřebitelných zbytků 

Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu!  

Případné nepoužité zbytky přípravku a prázdné obaly ( 3x vypláchnuté vodou a znehodnocené) se předají oprávněné 

osobě k odstranění.  

Skladování 

Přípravek skladujte v suchých, tmavých, uzamykatelných skladech. Uskladnění i transport provádějte odděleně od 

poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů. Přípravek nesmí zmrznout. Při skladování v originálních 

uzavřených obalech, při teplotě 5 - 30 C je skladovací doba 3 roky od data výroby. Neskladujte namíchanou jíchu. 

Obsah:   500 g 

Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu 

 


