FIȘĂ TEHNICĂ DE
SECURITATE
Control Serum for FlowPRA™ Screening Test Kit
Fișa tehnică de securitate (FTS) în conformitate cu regulamentul 29 CFR 1910.1200 și cu Regulamentul Comisiei (UE) nr.
453/2010 de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 (REACH) și a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII
1.1

Element de identificare
a produsului

Control Serum for FlowPRA™ Screening Test Kit

Sinonime

Nu există

Data reviziei FTS

A se vedea nota de subsol a documentului

1.2

Utilizări relevante
identificate ale
substanței sau
amestecului și utilizări
contraindicate

Pentru utilizare conform instrucțiunilor prezente în prospectele încorporate la
produsele One Lambda.

1.3

Producător

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Reprezentant european
autorizat
1.4

Număr de telefon care
poate fi apelat în caz de
urgență

Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175,
Hanovra, Germania
În caz de incidente care implică materiale [sau bunuri] periculoase,
vărsare, scurgere, incendiu, expunere sau accident
Apelați CHEMTREC (24/24)
1-800-424-9300 (SUA/Canada) CCN 836833
1-703-741-5970 (internațional)

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1

Clasificarea substanței
sau a amestecului

Clasificare GHS:
Neclasificat ca periculos
Clasificarea UE a preparatului (1999/45/CE): Periculos (Xn) R22

2.2

Elemente pentru
etichetă

Nu sunt necesare.

2.3

Alte pericole

Nu există

3. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII CU PRIVIRE LA INGREDIENTE
3.2

Amestec
Substanța
chimică

Număr
CAS/EINE
CS

Azidă de
sodiu

26628-22-8
/ 232-731-8

Cantitate
(gm%)
0,1%

Clasificare
UE
(67/548/CEE)

Clasificare
CLP/GHS

N, T+, R28,
R32, R50/53

Tox acută 2
(H300), Toxicitate
acută în mediul
acvatic 1 (H400),
Toxicitate cronică
în mediul acvatic
1 (H410)

A se vedea Paragraful 16 pentru informații suplimentare privind Clasificarea UE.
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Conține ser uman. Toate produsele de sânge trebuie tratate ca potențial infecțioase.
Sângele din care provine acest produs a dat rezultate negative când a fost testat în
conformitate cu testele curente necesare, conform FDA. Niciuna dintre metodele de
test cunoscute nu poate oferi siguranța că produsele derivate din sânge uman nu vor
transmite agenți infecțioși.

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR
4.1

Descrierea măsurilor de
prim ajutor

În cazul contactului cu ochii: Spălați imediat ochii cu cantități mari de apă.
Adresați-vă
medicului pentru consult în cazul în care iritația persistă.
În cazul contactului cu pielea: Spălați imediat pielea cu săpun și cantități mari de
apă. Adresați-vă medicului pentru consult dacă apar iritații sau alte simptome.
În cazul ingestiei: Dacă persoana respectivă este conștientă, clătiți-i imediat gura cu
apă.
Apoi dați să bea persoanei respective unul sau două pahare cu apă. Adresați-vă
imediat medicului pentru
consult.
În cazul inhalării: Deplasați persoana respectivă la aer proaspăt. Dacă persoana nu
respiră, efectuați
respirație artificială. Dacă persoana respectivă respiră cu dificultate, dați-i oxigen.
Adresați-vă medicului pentru
consult.

4.2

Cele mai importante
simptome și efecte, atât
acute, cât și întârziate

Produsul poate provoca iritația ochilor și a pielii. Substanța poate fi periculoasă dacă
este ingerată, inhalată sau absorbită
prin piele. Poate altera materialul genetic.

4.3

Indicații privind orice tip
de asistență medicală
imediată și tratamente
speciale necesare

Conține ser uman. Toate produsele de sânge trebuie tratate ca potențial infecțioase.
Sângele din care provine acest produs a dat rezultate negative când a fost testat în
conformitate cu testele curente necesare, conform FDA. Niciuna dintre metodele de
test cunoscute nu poate oferi siguranța că produsele derivate din sânge uman nu vor
transmite agenți infecțioși.
Solicitați imediat asistență medicală în caz de ingestie.

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1

Mijloace de stingere a
incendiilor

Utilizați orice mijloace adecvate de stingere a incendiilor.
Mijloace care NU trebuie utilizate pentru stingerea incendiilor: Nu se cunosc.

5.2

Pericole speciale
cauzate de substanța
sau amestecul în cauză

Nu există.
Produse de combustie periculoase: Arderea după evaporarea apei poate produce
monoxid de carbon și/sau dioxid de carbon, oxizi de azot și fum toxic.

5.3

Recomandări destinate
pompierilor

Utilizați aparate de respirat autonome și purtați echipament de protecție pentru a
preveni contactul cu pielea și cu ochii.

6. MĂSURI ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ
6.1

Precauții personale,
echipament de
protecție și proceduri
de urgență

Purtați echipament de protecție, incluzând cizme de cauciuc și mănuși groase de
cauciuc.

6.2

Precauții referitoare la
mediu

Nu aruncați produsul la canalizare. Dacă se întâmplă acest lucru, spălați canalul de
scurgere cu apă din abundență.
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6.3

Metode și material
pentru izolarea
incendiilor și pentru
curățenie

A se absorbi cu material absorbant inert. Adunați și depuneți produsul într-un
recipient adecvat pentru eliminarea deșeurilor. Clătiți complet zona cu apă și apoi
spălați zona cu soluție de înălbitor 10%.

6.4

Trimiteri către alte
secțiuni

Vezi secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul personal de protecție și
secțiunea 13 privind metodele adecvate de eliminare a deșeurilor.

7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE
7.1

Precauții pentru
manipularea în condiții
de securitate

Purtați halat de laborator, ochelari de protecție și mănuși rezistente la substanțe
chimice. Utilizați normele prescrise în Buna Practică de Laborator când manipulați
produse derivate din sânge. Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea.
Spălați-vă cu atenție pe mâini după manipulare.

7.2

Condiții de depozitare
în condiții de
securitate, inclusiv
eventualele
incompatibilități

Consultați prospectul produsului pentru informații privind depozitarea.

7.3

Utilizare finală specifică
(utilizări finale
specifice)

Pentru utilizare conform instrucțiunilor prezente în prospectele încorporate la
produsele One Lambda.

8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ
8.1

Parametri de control
Substanța
chimică
Azidă de sodiu

8.2

Controale ale expunerii

TDX-OLI-DMR-PS-0001, Rev 03
Data revizuirii:

Limitele expunerii ocupaționale/sursă

0,29 mg/m3 nivel maxim ACGIH TLV
0,2 mg/m3 TWA, 0,4 mg/m3 (inhalabil) STEL DFG MAK
0,1 mg/m3 TWA 0,3 STEL UK WEL
0,1 mg/m3 TWA 0,3 STEL Spania, Franța, Belgia
Control tehnic: Sistemele de ventilație generală a laboratorului trebuie să fie
adecvate pentru utilizarea normală.
Protecția căilor respiratorii: Nu este necesară în mod normal.
Protecția mâinilor: Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice.
Protecția ochilor: Se recomandă ochelari de protecție pentru laborator.
Protecția pielii: Purtați halat de laborator.
Alte măsuri de control: Se recomandă dușuri de protecție și spălarea ochilor.
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9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE
9.1

Informații privind
proprietățile fizice și
chimice de bază:

Din informațiile pe care le deținem, proprietățile fizice și chimice nu au fost complet
investigate.
Aspect: Lichid galben pal.
Miros: Inodor
Prag de miros: Nu există date
disponibile
pH: Nu este disponibil
Punct de topire/punct de congelare:
Nu există date disponibile
Punct de fierbere: Nu există date
disponibile
Punct de aprindere: Neinflamabil
Rată de evaporare: Nu există date
disponibile
Limite de inflamabilitate:
Limită inferioară de explozie (LEL):
Nu este cazul
Limită superioară de explozie (UEL):
Nu este cazul
Presiunea vaporilor: Nu există date
disponibile
Formulă moleculară: Amestec

Densitatea vaporilor: Nu există date
disponibile
Greutate specifică: Nu există date
disponibile
Solubilitate: Solubil în apă
Coeficient de partiție octanol/apă:
Nu există date disponibile
Temperatură de autoaprindere: Nu
există date disponibile
Temperatură de descompunere: Nu
există date disponibile
Vâscozitate: Nu există date
disponibile
Proprietăți explozive: Nu este
exploziv
Proprietăți oxidante: Nu are
proprietăți oxidante

Densitate relativă: Nu există date
disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz): Nu este
cazul

Greutate moleculară: Amestec
9.2

Alte informații

Nu sunt disponibile.

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE
10.1 Reactivitate

Nu este reactiv în condiții normale.

10.2 Stabilitate chimică

Stabilă

10.3 Posibilitatea de reacții
periculoase

Nu se cunosc

10.4 Condiții de evitat

Căldură

10.5 Materiale incompatibile

A se evita contactul cu metale, acizi și cloruri acide.
Oxizi de azot și fum negru dens cu monoxid de carbon și hidrocarburi. Azida de
sodiu poate reacționa cu metale grele pentru a forma azide explozive. Reacția cu
acizi poate genera gaz toxic.

10.6 Produse de
descompunere
periculoase

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE
11.1 Informații privind
efectele toxicologice
Efectele acute ale
supraexpunerii

Inhalare


Ingestie

TDX-OLI-DMR-PS-0001, Rev 03
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Inhalarea vaporilor poate provoca iritații ale căilor respiratorii, cu strănut și tuse

Conține azidă de sodiu 0,1%. S-a raportat că ingestia azidei de sodiu provoacă
scurtarea respirației (dispnee), greață, vărsături, agitație, diaree, scăderea presiunii
sanguine (hipotensiune arterială) și colaps. Azida de sodiu este clasificată ca având
toxicitate crescută la animale.
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Contactul cu
pielea

Poate provoca iritație ușoară. Contactul prelungit și extins cu pielea poate provoca
absorbția produsului, cu simptome sistemice similare ingestiei.



Contactul cu
ochii

Poate provoca iritație.

Efectele cronice ale
supraexpunerii


Carcinogenitate sau
potențial carcinogen



Valorile toxicității acute

Se presupune că azida de sodiu modifică materialul genetic.
Niciuna dintre componente nu este enumerată ca având efect carcinogen sau
potențial carcinogen.
Azidă de sodiu: LD50 pe cale orală la șobolan: 27 mg/kg; LD50 pe cale dermică la
iepure: 20 mg/kg
Toxicitatea acută estimată (TAE)mix calculată: LD50 pe cale orală la șobolan: 27027
mg/kg
Din informațiile pe care le deținem, proprietățile toxicologice nu au fost complet
investigate.
Nu există date disponibile. Poate fi ușor iritant.



Efect coroziv asupra
pielii/iritația pielii



Leziuni/iritație la nivelul
ochilor

Nu există date disponibile. Poate fi ușor iritant.



Iritație asupra căilor
respiratorii

Nu există date disponibile.



Sensibilizare
respiratorie

Nu există date disponibile.



Sensibilizare a pielii

Nu există date disponibile. Nu se anticipează efect de sensibilizare.



Efecte mutagene
asupra celulelor
germinative

Nu există date disponibile.



Carcinogenitate

Niciuna dintre componentele acestui produs nu este prezentă pe lista substanțelor
carcinogene conform OSHA, IARC, NTP, ACGIH și Directivei UE privind substanțele
periculoase.



Toxicitate asupra
funcției de reproducere

Nu există date disponibile.



Toxicitate specifică
asupra organelor țintă

Expunere unică: Nu există date disponibile
Expunere repetată: Azidă de sodiu: În cadrul unui studiu cu durata de doi ani s-a
administrat prin gavaj azidă de sodiu în doză de 0, 5, sau 10 mg/kg la grupuri de câte
60 șobolani masculi și 60 șobolani femele. Pe parcursul perioadei de studiu s-a
observat o scădere a greutății corporale medii, dependentă de doză. Valorile medii
ale consumului de alimente în grupurile cu doze scăzute și crescute erau inferioare
valorilor din grupul de control. Azida de sodiu a determinat necroză cerebrală și
colaps cardiovascular, așa cum s-a constatat în cadrul necropsiei și examinărilor
histopatologice. Examinările clinice au evidențiat letargie, convulsii în urma
administrării dozelor, poziție supină, emaciere și mers în vârful degetelor. Nivelul cel
mai scăzut pentru care este observat un efect advers (LOAE) (2 ani, șobolan) a fost
de 5 mg/kg corp/zi.

12. INFORMAȚII ECOLOGICE
12.1 Toxicitate

Azidă de sodiu: Azidă de sodiu: LC50/96 ore la daphnia pulex 4,2 mg/L; LC50/96 ore
la păstrăvul curcubeu 0,8-1,6 mg/L

12.2 Persistență și
degradabilitate

Nu există date disponibile.

TDX-OLI-DMR-PS-0001, Rev 03
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12.3 Potențial de
bioacumulare

Nu există date disponibile.

12.4 Mobilitate în sol

Nu există date disponibile.

12.5 Rezultatele evaluării
PBT și vPvB

Nu sunt necesare.

12.6 Alte efecte adverse

Nu se cunosc.

13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA
13.1 Metode de tratament al
deșeurilor

Eliminați împreună cu deșeurile cu risc biologic.
Eliminați în conformitate cu toate reglementările de mediu federale, naționale și locale.

14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT
14.1 Număr
ONU

US DOT
TDG Canadian
EU ADR/RID
IMDG

IATA/ICAO

Nu există
Nu există
Nu există
Nu există
Nu există

14.2 Denumirea
corectă ONU
pentru expediție
Nereglementat
Nereglementat
Nereglementat
Nereglementat
Nereglementat

14.6 Precauții speciale
pentru utilizator

Nu este cazul

14.7 Transport în vrac
conform Anexei II a
MARPOL 73/78 și
codului IBC

Nu este cazul

14.3 Clasa(e) de
risc

14.4 Grupe de
ambalare

Nu există
Nu există
Nu există
Nu există
Nu există

Nu există
Nu există
Nu există
Nu există
Nu există

14.5 Pericole
pentru mediul
înconjurător
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

15. INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTAREA
15.1 Regulamente/legislaț
ie în domeniul
securității, sănătății
și al mediului,
specifice pentru
substanța sau
amestecul în cauză

Inventar TSCA SUA: Dispozitivele medicale nu intră sub jurisdicția TSCA.
U.S. SARA Titlul III:
 Secțiunea 311/312 Categorii de pericole: Nepericulos
 Secțiunea 313 (40 CFR 372): Nu sunt specificate.
Propunerea California 65: Acest produs nu conține nicio substanță chimică existentă
în prezent pe lista California a substanțelor carcinogene și toxinelor asupra funcției
de reproducere.
Canada WHMIS: Dispozitivele medicale nu intră sub jurisdicția WHMIS.
Legislația canadiană privind protecția mediului: Dispozitivele medicale nu intră sub
jurisdicția CEPA.
Inventarul european asupra substanțelor chimice comerciale existente: Dispozitivele
medicale nu fac obiectul notificării.
Australia: Nu s-a determinat. Dispozitivele medicale nu fac obiectul notificării.
Japonia: Nu s-a determinat. Dispozitivele medicale nu fac obiectul notificării.
Coreea: Nu s-a determinat. Dispozitivele medicale nu fac obiectul notificării.
Filipine: Nu s-a determinat. Dispozitivele medicale nu fac obiectul notificării.
China: Nu s-a determinat. Dispozitivele medicale nu fac obiectul notificării.

16. ALTE INFORMAȚII
Clasificare NFPA: Incendii: 0

Sănătate: 1

Reactivitate: 0

Clasificări GHS și fraze de risc pentru referință (A se vedea Secțiunile 2 și 3):
Tox acută 2 – Categoria de toxicitate acută 2
Tox acvatică acută 1 – Categoria de toxicitate acvatică acută 1
Tox acvatică cronică 1 – Categoria de toxicitate acvatică cronică 1
TDX-OLI-DMR-PS-0001, Rev 03
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H300 Letal dacă este înghițit.
H400 Foarte toxic pentru viața acvatică.
H410 Foarte toxic pentru viața acvatică, cu efecte pe termen lung.
Clasificări UE și Fraze de risc pentru referință (A se vedea Secțiunile 2 și 3):

N Periculos pentru mediul ambiant
T+ Foarte toxic
Xn nociv
R22 Nociv în caz de înghițire.
R28 Foarte toxic în caz de înghițire.
R32 La contactul cu acizii se degajă gaze foarte toxice.
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
Notă: Dacă sunt eliminate cantități importante de reactivi care conțin azidă de sodiu în instalații sanitare, azida de sodiu
se poate acumula și poate forma azide metalice cu cuprul sau plumbul. Aceasta poate produce un pericol potențial de
explozie. A se vedea „Coordonarea siguranței Nr. CDC-22 (Centrul USA pentru controlul bolilor) cu privire la
Decontaminarea canalelor de scurgere din laborator pentru îndepărtarea sărurilor de azidă”.

17. ISTORICUL REVIZIILOR
Revizie

Dată

Descrierea reviziei

01

08.04.2019

Actualizarea sistemului intern de control al documentelor. Fără modificări în
conținutul documentelor.

02

21.09.2019

Actualizarea informațiilor de contact și a adresei pentru a reflecta schimbarea
centrului de producție oficial.

03

Actuală

Șablonul a fost actualizat la versiunea actuală.

Informațiile de mai sus sunt considerate corecte dar nu au intenția de a cuprinde toate aspectele și trebuie utilizate numai ca
un ghid orientativ. One Lambda nu trebuie considerată responsabilă de leziunile sau daunele rezultate din manipularea sau
contactul cu produsul de mai sus. A se vedea reversul facturii sau al documentului de transport pentru termeni și condiții
suplimentare de vânzare.
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