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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

ADSORB OUTTM
Bezpečnostný list (BL) vydaný v súlade s 29 CFR 1910.1200 a nariadením EÚ č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
1907/2006 (REACH) a nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP).

1. Identifikácia látky/prípravku a výrobcu/dovozcu:
ADSORB OUTTM
Žiadne
26 Feb 2014

1.1 Identifikátor produktu:
Synonymá:
Dátum revízie BL:

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a nevhodné použitia,
Pre použitie s radou výrobkov Adsorb Out.
1.3 Podrobnosti o dodávateľovi bezpečnostného listu
Výrobca:
One Lambda, Inc. 22801 Roscoe Blvd.
West Hills, CA 91304 USA
Regionálne zastúpenie:
MDSS - Medical Device Safety Service GmbH
E-mail:
techsupport@onelambda.com

1.4 Núdzové telefónne číslo: +1 747.494.1000

2. Identifikácia rizík:
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia GHS:
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
Klasifikácia prípravkov podľa EÚ (1999/45/ES): Zdraviu škodlivý (Xn) R22
2.2 Prvky označovania
Nevyžadujú sa
2.3 Ďalšie riziká: Žiadne

3. Zloženie/informácie o zložkách:
3.1 Zmes
Chemikália

Číslo CAS/EINECS

Azid sodný

26628-22-8 / 232-731-8

Množstv
o

Klasifikácia EÚ
(67/548/EHS)

Klasifikácia CLP/GHS

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

Smrteľný po požití 2 (H300),
Veľmi toxický pre vodné
organizmy 1 (H400), Veľmi
toxický pre vodné organizmy, s
dlhodobými účinkami 1 (H410)

(gm %)
0,1%

Ďalšie informácie o klasifikácii podľa EÚ nájdete v časti 16
Všetky ostatné komponenty sú bezpečné, ako sa definuje v predpise US OSHA Hazard Communication Regulation (29 CFR
1910.1200), v kanadských nariadeniach WHMIS a predpisoch EÚ týkajúcich sa klasifikácie a označovania nebezpečných látok a
prípravkov. Tento výrobok obsahuje zvierací zdrojový materiál a je nutné s ním zaobchádzať pri dodržaní bežných opatrení pre
biologickú bezpečnosť.
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4. Pokyny na poskytnutie prvej pomoci:
4.1 Opis prvej pomoci
Pri zasiahnutí očí: Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody. Ak dráždenie pretrváva, je nutné vyhľadať lekársku pomoc.
Pri styku s pokožkou: Pokožku okamžite omyte mydlom a veľkým množstvom vody. Ak sa vyvinie podráždenie alebo iné
príznaky, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Pri požití: Ak je postihnutý pri vedomí, okamžite mu vypláchnite ústa vodou. Potom postihnutému dajte vypiť jeden alebo dva
poháre vody. Vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
Pri nadýchaní: Postihnutú osobu odveďte na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Ak
postihnutý dýcha s ťažkosťami, podajte mu kyslík. Vyhľadajte lekársku pomoc.
4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Môže spôsobiť podráždenie očí a pokožky. Môže byť nebezpečný pri
vdýchnutí, prehltnutí alebo absorpcii pokožkou. Môže pozmeniť genetický materiál.
4.3 Pokyny v prípade akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc v prípade požitia.

5. Opatrenia na hasiaci zásah:
5.1 Vhodné hasivá: Použite akékoľvek hasivá vhodné na uhasenie ohňa.
Nevhodné hasivá: žiadne nie sú známe.
5.2 Mimoriadne riziká vyplývajúce z látky alebo zmesi: Žiadne
Nebezpečné rozkladové produkty: Pri požiari vytvára toxické výpary a hustý čierny dym.
5.3 Pokyny pre hasičov: Použite dýchací prístroj s uzavretým okruhom a ochranné oblečenie na prevenciu kontaktu s pokožkou a
očami.

6. Opatrenia v prípade náhodného úniku:
6.1 Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy: Použite ochranné prostriedky vrátane gumových
čižiem a hrubých gumových rukavíc.
6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia: Nesplachujte do kanalizácie. Ak sa materiál dostane do kanalizácie, prepláchnite ju
veľkým množstvom vody.
6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie: Zozbierajte pomocou inertnej absorpčnej látky. Zozbierajte a umiestnite do
vhodnej nádoby na likvidáciu odpadu. Zanechané stopy opláchnite vodou.
6.4 Odkazy na iné oddiely: Ohľadne vhodných osobných ochranných pomôcok si prečítajte oddiel 8 a oddiel 13 ohľadne vhodných
metód nakladania s odpadmi.

7. Pokyny na manipuláciu a skladovanie:
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Používajte laboratórny plášť, bezpečnostné okuliare a chemicky odolné
rukavice. Postupujte v súlade so správnou laboratórnou praxou. Zabráňte styku s očami, pokožkou a odevom. Po manipulácii si
dôkladne umyte ruky.
7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane akejkoľvek nekompatibility: Ďalšie informácie o skladovaní pozri
štítok výrobku.
7.3 Špecifické konečné použitie(-a): Produkt je zdravotnícky prostriedok.

8. Kontrola expozície/osobná ochrana:
8.1 Kontrolné parametre
Chemikália
Azid sodný

Pracovné expozičné limity/zdroj
0,29 mg/m3 Horná medza ACGIH TLV
0,2 mg/m3 TWA, 0,4 mg/m3 (inhalačné) STEL DFG MAK
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL UK WEL
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL Španielsko, Francúzsko, Belgicko

8.2 Kontroly expozície
Technické opatrenia: Na normálne používanie by malo postačovať bežné vetranie laboratória.
Ochrana dýchacích ciest: Normálne sa nevyžaduje žiadna ochrana.
Ochrana rúk: Používajte rukavice odolné proti chemikáliám.
Ochrana očí: Odporúčame používať laboratórne bezpečnostné okuliare.
Ochrana pokožky: Používajte laboratórny plášť.
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Iné opatrenia: Odporúčame používať bezpečnostnú sprchu a vaničku na výplach očí.

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti:
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Podľa našich najlepších znalostí neboli chemické a fyzikálne vlastnosti podrobne preskúmané.
Vzhľad: Biela nepriehľadná suspenzia častíc
Zápach: Bez zápachu
Prahová hodnota zápachu: K dispozícii nie sú žiadne
údaje.
pH: K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Bod topenia/bod tuhnutia: K dispozícii nie sú žiadne
údaje.
Bod varu: K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Bod vzplanutia: Nehorľavé
Miera odparovania: K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Medze horľavosti: LEL: Neuplatňuje sa
UEL: Neuplatňuje sa
Tlak pary: K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Molekulárny vzorec: Zmies
Molekulová hmotnosť: Zmes

Hustota pary: K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Merná tiaž: K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Rozpustnosť: rozpustné vo vode
Rozdeľovací koeficient oktanol/voda: K dispozícii nie
sú žiadne údaje.
Teplota vznietenia: K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Teplota rozkladu: K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Viskozita: K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Výbušné vlastnosti: Nevýbušné
Oxidačné vlastnosti: Nie je oxidant
Relatívna hustota: K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Horľavosť (tuhá látka, plyn): Neuplatňuje sa

9.2 Iné informácie: Nie sú k dispozícii

10. Stabilita a reaktivita:
10.1 Reaktivita: Nereaktívne za normálnych podmienok
10.2 Chemická stabilita: Stabilná
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Nie sú známe
10.4 Podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť: Teplo
10.5 Nekompatibilné materiály: Vyhýbajte sa kontaktu s kovmi, kyselinami a chloridmi kyselín.
10.6 Nebezpečné rozkladné produkty: Oxidy dusíka, bromovodík, oxidy uhlíka a uhľovodíky. Azid sodný môže reagovať s ťažkými
kovmi a vytvárať výbušné azidy. Pri reakcii s kyselinou môže vzniknúť toxický plyn.

11. Toxikologické informácie:
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch:
Akútne účinky nadmernej expozície:
Pri nadýchaní: Vdychovanie hmly môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest a prípadné systémové účinky podobné ako po
požití.
Pri požití: Obsahuje 0,1 % azid sodný. Bolo popísané, že požitie azidu sodného spôsobuje dusnosť, nevoľnosť, vracanie, nepokoj,
hnačku, zníženie tlaku krvi (hypotenziu) a kolaps. Azid sodný je klasifikovaný ako vysoko toxický pre zvieratá.
Pri styku s pokožkou: Môže spôsobiť mierne podráždenie. Dlhodobý a nadmerný kontakt s pokožkou môže viesť k absorpcii so
systémovými symptómami podobnými ako po požití.
Pri zasiahnutí očí: Môže spôsobiť podráždenie.
Chronické účinky nadmernej expozície: Existuje podozrenie, že azid sodný pozmeňuje genetický materiál.
Karcinogénna látka alebo podozrenie na karcinogénnu látku: Žiadny z komponentov nie je uvedený ako karcinogénna látka
ani ako podozrivý na karcinogénnu látku.
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Hodnoty akútnej toxicity:
Azid sodný: LD50, orálne, potkan: 27 mg/kg, LD50, dermálne, králik: 20 mg/kg
Vypočítané ATEzmes: LD50, orálne, potkan: 27027 mg/kg
Podľa nášho najlepšieho vedomia neboli toxikologické vlastnosti podrobne preskúmané.
Poleptanie/podráždenie kože: Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Môže byť slabo dráždivý.
Poškodenie/podráždenie očí: Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Môže byť slabo dráždivý.
Podráždenie dýchacích ciest: Žiadne údaje nie sú k dispozícii.
Senzibilizácia dýchacích ciest: Žiadne údaje nie sú k dispozícii.
Senzibilizácia pokožky: Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Neočakáva sa, že bude senzibilizujúci.
Mutagenita zárodočných buniek: Žiadne údaje nie sú k dispozícii.
Karcinogenita: Žiadna zo zložiek tohto produktu nie je uvedená ako karcinogénna podľa OSHA, IARC, NTP, ACGIH a smernice
EÚ o nebezpečných látkach.
Reprodukčná toxicita: Žiadne údaje nie sú k dispozícii.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán :
Jednorazová expozícia: K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Opakovaná expozícia: Azid sodný: Počas dvoch rokov bola vykonávaná štúdia zavedením sondy, cez ktorú sa podávalo 0,5 alebo
10 mg/kg azidu sodného skupine 60 samcov a 60 samíc potkanov. Počas sledovaného obdobia bol pozorovaný úbytok priemernej
telesnej hmotnosti v súvislosti s dávkou. Stredné hodnoty konzumácie potravín u n skupín s nízkymi dávkami boli nižšie ako
kontrolné hodnoty. Pitevné a histopatologické vyšetrenia dokazujú mozgovú nekrózu a kardiovaskulárny kolaps vyvolaný azidom
sodným. Klinické vyšetrenie preukázalo letargiu, kŕče po dávkoví, zaľahnutie, vychudnutosť a chôdzu ma špičkách. LOAEL (2 roky,
potkan) bolo 5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň.

12. Ekologické informácie:
12.1 Toxicita: Azid sodný: LC50/96 hod., dafnia obyčajná 4,2 mg/l; LC50/96 hod., pstruh dúhový 0,8 – 1,6 mg/l
12.2 Stálosť a schopnosť rozpadu: Žiadne údaje nie sú k dispozícii.
12.3 Bioakumulačný potenciál: Žiadne údaje nie sú k dispozícii.
12.4 Mobilita v pôde: Žiadne údaje nie sú k dispozícii.
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Nie sú potrebné
12.ž Pstatné nepriaznivé účinky: Nie sú známe.

13. Informácie o zneškodňovaní:
13.1 Odpadové metódy: Likvidujte ako biologicky nebezpečný materiál.
Likvidujte v súlade so všetkými federálnymi, štátnymi a miestnymi ekologickými predpismi.

14. Informácie o preprave:

US DOT
Kanadské TDG
EÚ ADR/RID
IMDG
IATA/ICAO

Číslo UN

Správne expedičné
označenie UN

Riziko
Trieda(-y)

Obalová
skupina

Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

Neregulované
Neregulované
Neregulované
Neregulované
Neregulované

Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

Ohrozenie
životného
prostredia
Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa

14.1 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľa: Neuplatňuje sa
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14.2 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a kódexu IBC: Neuplatňuje sa

15. Informácie o právnych predpisoch:
15.1 Bezpečnosť, zdravie a životné prostredie/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes:

Inventár TSCA v USA: Nie je určené. Len na výskumné účely.
SARA v USA, hlava III:
 Časť 311/312 Kategórie nebezpečenstva: Nie je nebezpečný.
 Časť 313 (40 CFR 372): Nie je uvedené.
Kalifornia – Proposition 65: Tento výrobok neobsahuje žiadne chemikálie, ktoré by na súčasnom kalifornskom zozname boli
uvedené ako známe karcinogénne látky alebo reprodukčné toxíny.
WHMIS (Kanada): Nie je určené. Len na výskumné účely.
Zákon na ochranu životného prostredia (Kanada): Nie je určené. Len na výskumné účely.
Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok: Nie je určené. Len na výskumné účely.
Austrália: Nie je určené. Len na výskumné účely.
Japonsko: Nie je určené. Len na výskumné účely.
Kórea: Nie je určené. Len na výskumné účely.
Filipíny: Nie je určené. Len na výskumné účely.
Čína: Nie je určené. Len na výskumné účely.

16. Ďalšie informácie:
Hodnotenie NFPA: Požiar: 0

Zdravie: 1

Reaktivita: 0

Referenčné triedy GHS a H-vety (pozri časť 2 a 3):
Smrteľný po požití 2 - Akútna toxicita kategórie 2
Veľmi toxický pre vodné organizmy 1 - Akútna toxicita pre vodné organizmy kategórie 1
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami 1 - Chronická toxicita pre vodné organizmy kategórie 1
H300 Pri požití môže spôsobiť smrť.
H400 Vysoko toxický pre vodné organizmy.
H410 Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Referenčné triedy EÚ a R-vety (pozri časť 2 a 3):
N nebezpečné pre životné prostredie
T+ veľmi toxické
R22 Škodlivý po požití.
R28 Veľmi jedovatý po požití.
R32 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.
R50/53 – Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť' dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
Poznámka: Ak sa značné množstvo reagencií s obsahom azidu sodného vylieva do odpadového potrubia, azid sodný môže
reagovať s meďou alebo s olovom a vytvárať kovové azidy. Toto môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo výbuchu. Pozri
dokument "Riadenie bezpečnosti č. CDC-22 (Centrum pre kontrolu chorôb USA), Dekontaminácia výlevkydrénov pre odstránenie
azidových solí".
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HISTÓRIA REVÍZIÍ
Revízia

Dátum

Popis revízie

3

2014/02

Aktualizovaný formát pre GHS/REACH.

01

08/04/2019

Aktualizovaný systém kontroly interných dokumentov. Žiadne zmeny obsahu dokumentu.

02

Aktuálne

Aktualizované kontaktné údaje a adresa odrážajú zmenu v právnom pracovisku výroby.

Vyššie uvedené informácie sa považujú za správne, ale nepredkladajú sa ako úplne vyčerpávajúce a mali by sa používať len ako
orientačné. Spoločnosť One Lambda nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté v dôsledku manipulácie alebo z kontaktu
s vyššie uvedeným výrobkom. Pozri zadnú stranu faktúry alebo prepravného listu, kde sú uvedené ďalšie požiadavky a podmienky
predaja.
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