KARTA CHARAKTERYSTYKI
FlowPRA™ Test
Karta charakterystyki (SDS) sporządzona zgodnie z normą 29 CFR 1910.1200 i rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010
zmieniającym rozporządzenie 1907/2006 (REACH) i rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP).

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA
Identyfikator produktu

FlowPRA™ Test Kits

Synonimy

Brak

SDS Data wersji

Patrz stopka dokumentu

1.2

Istotne zidentyfikowane
zastosowania
substancji lub
mieszaniny oraz
zastosowania
odradzane

Do użycia w celu detekcji przeciwciał przeciwko HLA przy użyciu cytometrii
przepływowej.

1.3

Producent

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

1.1

Autoryzowany
przedstawiciel w
Europie
1.4

Numer telefonu w
sytuacjach alarmowych

Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175,
Hannover, Niemcy
W przypadku incydentu związanego z materiałami niebezpiecznymi (lub towarami
niebezpiecznymi):
rozsypania, wycieku, pożaru, ekspozycji lub wypadku
należy zadzwonić do centrum CHEMTREC (numer całodobowy)
1-800-424-9300 (USA/Kanada); CCN 836833
1-703-741-5970 (międzynarodowy)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.2

Klasyfikacja substancji
lub mieszanin
Elementy oznakowania

Klasyfikacja GHS:
Niesklasyfikowany jako niebezpieczny
Klasyfikacja preparatów w UE (1999/45/WE): Szkodliwy (Xn) R22

2.3

Inne zagrożenia

Nie są wymagane.
Brak

2.1

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.2

Mieszanina

www.onelambda.com

Substancja
chemiczna

Numer
CAS/EINE
CS

Azydek
sodu

26628-22-8
/ 232-731-8

Ilość
(gm%)
0,1%

Klasyfikacja
w UE
(67/548/EEC)

Klasyfikacja
CLP/GHS

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

Toksyczność
ostra, kat. 2
(H300),
Stwarzające
zagrożenie dla
środowiska
wodnego —
zagrożenie

TDX-OLI-DMR-PS-0760
wer. 03
Strona 1 z 7
Data wersji: 31 May 202231
May 2022

One Lambda, Inc. | SDS: FlowPRA™ Test
ostre, kat. 1
(H400),
Stwarzające
zagrożenie dla
środowiska
wodnego —
zagrożenie
przewlekłe, kat.
1 (H410)
Patrz sekcja 16, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące klasyfikacji w Unii
Europejskiej.
Wszystkie inne składniki nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z definicją
zawartą w rozporządzeniu amerykańskiej agencji OSHA w sprawie komunikacji
zagrożeń (Hazard Communication Regulation; 29 CFR 1910.1200),
przepisach kanadyjskiej normy WHMIS i dyrektywach UE w sprawie klasyfikacji i
oznakowania niebezpiecznych substancji i preparatów. Ten produkt zawiera materiał
pochodzenia zwierzęcego i należy się z nim obchodzić przestrzegając rutynowych
środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa biologicznego.

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1

Opis środków pierwszej
pomocy

W przypadku dostania się do oczu: Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody.
W przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia, zgłosić się pod opiekę
lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą: Natychmiast przemyć skórę dużą ilością wody z
mydłem. Jeżeli podrażnienie nie mija lub występują inne objawy, zgłosić się pod
opiekę lekarza.
W przypadku spożycia: Jeżeli osoba jest przytomna, natychmiast przemyć jamę
ustną dużą ilością bieżącej wody. Następnie osoba powinna wypić jedną lub dwie
szklanki wody. Natychmiast zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić poszkodowaną
osobę na świeże powietrze. Jeżeli osoba nie oddycha, zastosować sztuczne
oddychanie. Jeżeli oddychanie jest utrudnione, podać tlen. Zgłosić się pod opiekę
lekarza.

4.2

Najważniejsze ostre
i opóźnione objawy oraz
skutki narażenia

Może spowodować podrażnienie oczu i skóry. Może działać szkodliwie po połknięciu,
w następstwie wdychania lub wchłonięcia przez skórę. Może wywoływać zmiany
materiału genetycznego.

4.3

Wskazania dotyczące
wszelkiej
natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczególnego
postępowania z
poszkodowanym

Zawiera ludzką surowicę. Wszystkie produkty krwiopochodne należy traktować jako
produkty potencjalnie zakaźne. Materiał w postaci krwi, z którego uzyskano ten
produkt, wykazał odczyn ujemny podczas testów przeprowadzonych zgodnie z
obowiązującymi wymogami agencji FDA. Żadna ze znanych metod badawczych nie
daje pewności, że produkty otrzymane z ludzkiej krwi nie będą przenosić czynników
zakaźnych.
W przypadku spożycia, niezwłocznie zgłosić się pod opiekę lekarza.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1

Środki gaśnicze

Użyć dowolnego środka gaśniczego odpowiedniego do otaczającego ognia.
NIEWŁAŚCIWE środki gaśnicze: Nieznane.

5.2

Szczególne zagrożenia
związane z substancją
lub mieszaniną

Brak.
Niebezpieczne produkty spalania: W warunkach pożaru emituje toksyczne opary i
gęsty czarny dym.
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5.3

Informacje dla straży
pożarnej

Stosować autonomiczny aparat oddechowy i odzież ochronną, aby zapobiec kontaktowi
ze skórą i oczami.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
6.1

Indywidualne środki
ostrożności,
wyposażenie ochronne
i procedury w
sytuacjach awaryjnych

Stosować wyposażenie ochronne, w tym wysokie gumowe buty i grube gumowe
rękawice.

6.2

Środki ostrożności
w zakresie ochrony
środowiska

Nie spłukiwać do kanalizacji. Jeżeli substancja dostanie się do przewodów
kanalizacyjnych, spłukać dużą ilością wody.

6.3

Metody i materiały
zapobiegające
rozprzestrzenianiu się
skażenia i służące do
usuwania skażenia

Wchłonąć przy użyciu obojętnego materiału pochłaniającego. Umieścić
w odpowiednim pojemniku na odpady. Pozostałości zmyć wodą.

6.4

Odniesienia do innych
sekcji

Informacje na temat odpowiednich środków ochrony osobistej — patrz sekcja 8;
informacje na temat właściwych metod usuwania odpadów — patrz sekcja 13.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1

Środki ostrożności
dotyczące
bezpiecznego
postępowania

Należy nosić fartuch laboratoryjny, okulary ochronne oraz rękawiczki odporne na
działanie substancji chemicznych. Podczas pracy z produktami krwiopochodnymi,
stosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej. Unikać kontaktu z oczami, skórą i
odzieżą. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

7.2

Warunki bezpiecznego
magazynowania, w tym
informacje dotyczące
wszelkich wzajemnych
niezgodności

Informacje dotyczące przechowywania znajdują się na etykiecie produktu.

7.3

Szczególne
zastosowanie(-a)
końcowe

Do użycia z rodziną produktów FlowPRA.

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1

8.2

Parametry dotyczące
kontroli

Kontrola narażenia

TDX-OLI-DMR-PS-0760, wer. 03
Data wersji: 31 May 202231 May 2022

Substancja
chemiczna
Azydek sodu

Limity ekspozycji w czasie pracy / źródło

0,29 mg/m3 wartość graniczna ACGIH, TLV
0,2 mg/m3 TWA, 0,4 mg/m3 (wdychalny) STEL DFG MAK
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL UK WEL
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL Hiszpania, Francja, Belgia
Techniczne środki kontroli: Do normalnego użycia wystarczy typowa wentylacja
laboratoryjna.
Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach nie jest konieczna.
Ochrona rąk: Zakładać rękawice odporne chemiczne.
Ochrona oczu: Zalecane są laboratoryjne gogle ochronne.
Ochrona skóry: Nosić fartuch laboratoryjny.
Inne środki ochrony: Zalecane są prysznice bezpieczeństwa i stanowiska do
przemywania oczu.
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9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1

Informacje na temat
podstawowych
właściwości fizycznych
i chemicznych:

Zgodnie z posiadanymi informacjami, właściwości fizyczne i chemiczne nie zostały
dokładnie zbadane.
Wygląd: Kulki: Biała, nieprzejrzysta
zawiesina cząstek.
Anty-ludzka IgG-FITC: Bladożółta,
przejrzysta ciecz.
Bufor do przemywania: Bezbarwna,
przejrzysta ciecz.
Zapach: Bez zapachu
Wartość progowa zapachu: Brak
dostępnych danych
pH: Niedostępne
Temperatura topnienia / temperatura
zamarzania: Brak dostępnych danych
Temperatura wrzenia: Brak
dostępnych danych
Temperatura zapłonu: Niepalny
Szybkość parowania: Brak
dostępnych danych
Granice wybuchowości: Dolna
granica wybuchowości: Nie dotyczy
Górna granica
wybuchowości: Nie dotyczy
Prężność pary: Brak dostępnych
danych
Wzór cząsteczkowy: Mieszanina

Gęstość pary: Brak dostępnych
danych

Ciężar właściwy: Brak dostępnych
danych
Rozpuszczalność: Rozpuszczalny
w wodzie
Współczynnik podziału
oktanol/woda: Brak dostępnych
danych
Temperatura samozapłonu: Brak
dostępnych danych
Temperatura rozkładu: Brak
dostępnych danych
Lepkość: Brak dostępnych danych
Właściwości wybuchowe:
Niewybuchowy
Właściwości utleniające: Produkt nie
jest utleniaczem
Gęstość względna: Brak dostępnych
danych
Palność (ciała stałego, gazu): Nie
dotyczy

Masa cząsteczkowa: Mieszanina
9.2

Inne informacje

Brak dostępnych.

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1 Reaktywność

Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach.

10.2 Stabilność chemiczna

Stabilny

10.3 Możliwość
występowania
niebezpiecznych reakcji

Nieznane

10.4 Warunki, których
należy unikać

Ciepło

10.5 Materiały niezgodne

Unikać kontaktu z metalami, kwasami i chlorkami kwasowymi.

10.6 Niebezpieczne
produkty rozkładu

Rozkład pod wpływem temperatury może powodować powstawanie tlenków azotu i
gęstego czarnego dymu zawierającego tlenek węgla i węglowodory. Azydek sodu
może reagować z metalami ciężkimi, tworząc wybuchowe azydki. W reakcji z
kwasami może powstawać toksyczny gaz.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczące
skutków
toksykologicznych
Ostre skutki nadmiernej
ekspozycji
TDX-OLI-DMR-PS-0760, wer. 03
Data wersji: 31 May 202231 May 2022

Wdychanie mgieł może spowodować podrażnienie dróg oddechowych i możliwe
skutki ogólnoustrojowe podobne do skutków występujących w przypadku spożycia.
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Wdychanie



Spożycie

Zawiera azydek sodu w stężeniu 0,1%. Wykazano, że spożycie azydku sodu
powoduje trudności w oddychaniu, nudności, wymioty, niepokój, biegunkę, obniżenie
ciśnienia krwi (niedociśnienie) i zapaść. Azydek sodu został sklasyfikowany jako
bardzo toksyczny dla zwierząt.



Kontakt ze skórą

Może spowodować łagodne podrażnienie. Długotrwały i nadmierny kontakt ze skórą
może spowodować wchłonięcie produktu i objawy ogólnoustrojowe podobne do
występujących po jego spożyciu.



Kontakt z oczami

Może spowodować podrażnienie.

Przewlekłe skutki nadmiernej
ekspozycji

Podejrzewa się, że azydek sodu ma działanie wywołujące zmiany materiału
genetycznego.



Substancja
rakotwórcza lub
substancja
podejrzewana o
działanie rakotwórcze

Żaden ze składników nie znajduje się na liście substancji rakotwórczych lub
substancji podejrzewanych o działanie rakotwórcze.



Wartości dotyczące
toksyczności ostrej

Azydek sodu: LD50, doustna, szczur: 27 mg/kg; LD50, przez skórę, królik: 20 mg/kg
Obliczona ATEmix: LD50, doustna, szczur: 27027 mg/kg
Zgodnie z posiadanymi informacjami, właściwości toksykologiczne nie zostały
dokładnie zbadane.
Brak dostępnych danych. Może działać lekko drażniąco.



Działanie
żrące/drażniące na
skórę



Uszkodzenie
oczu/działanie
drażniące na oczy

Brak dostępnych danych. Może działać lekko drażniąco.



Podrażnienie dróg
oddechowych

Brak dostępnych danych.



Działanie uczulające na
drogi oddechowe

Brak dostępnych danych.



Działanie uczulające na
skórę

Brak dostępnych danych. Nie przewiduje się działania uczulającego.



Działanie mutagenne na
komórki rozrodcze

Brak dostępnych danych.



Działanie rakotwórcze

Żaden ze składników niniejszego produktu nie znajduje się na wykazach substancji
rakotwórczych OSHA, IARC, NTP, ACGIH oraz dyrektywy UE w sprawie substancji
niebezpiecznych.



Działanie szkodliwe na
rozrodczość

Brak dostępnych danych.



Działanie szkodliwe na
narządy docelowe

Narażenie jednorazowe: Brak dostępnych danych
Narażenie wielokrotne: Azydek sodu: Przeprowadzono dwuletnie badanie, w którym
podawano dożołądkowo 0, 5 lub 10 mg/kg azydku sodu grupom szczurów
składających się z 60 samców oraz 60 samic. Przez cały okres badania
obserwowano obniżenie średniej masy ciała uzależnione od dawki. Średnie wartości
spożycia żywności w grupach przyjmujących niskie i wysokie dawki były niższe niż
wartości kontrolne. Podczas sekcji i badania histopatologicznego odnotowano
zmiany martwicze mózgu i zapaść sercowo-naczyniową spowodowane azydkiem
sodu. Podczas badań klinicznych odnotowywano stany takie jak: letarg, drgawki po
podaniu dawki, brak aktywności, wyniszczenie organizmu i chodzenie na palcach.
Najniższy obserwowany poziom działania szkodliwego (LOAEL) (2 lata, szczur)
wyniósł 5 mg/kg mc/dobę.

TDX-OLI-DMR-PS-0760, wer. 03
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczność

Azydek sodu: LC50/96 godz. dla Daphnia pulex: 4,2 mg/l; LC50/96 godz. dla pstrąga
tęczowego: 0,8–1,6 mg/l

12.2 Trwałość i zdolność do
rozkładu

Brak dostępnych danych.

12.3 Zdolność do
bioakumulacji

Brak dostępnych danych.

12.4 Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych.

12.5 Wyniki oceny
właściwości PBT i vPvB

Niewymagane.

12.6 Inne szkodliwe skutki
działania

Nieznane.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody
unieszkodliwiania
odpadów

Usuwać razem z odpadami biologicznie niebezpiecznymi.
Usuwać zgodnie z wszystkimi krajowymi i regionalnymi przepisami ochrony
środowiska.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1 Numer UN

USDOT

Brak

Kanadyjski TDG

Brak

ADR/RID w UE

Brak

IMDG

Brak

IATA/ICAO

Brak

14.2 Prawidłowa
nazwa
przewozowa UN
Nie podlega
regulacjom
Nie podlega
regulacjom
Nie podlega
regulacjom
Nie podlega
regulacjom
Nie podlega
regulacjom

14.6 Szczególne środki
ostrożności dla
użytkowników

Nie dotyczy

14.7 Transport luzem
zgodnie z załącznikiem
II do konwencji
MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y)
zagrożenia

14.4 Grupa
pakowania

14.5 Zagrożenia
dla środowiska

Brak

Brak

Nie dotyczy

Brak

Brak

Nie dotyczy

Brak

Brak

Nie dotyczy

Brak

Brak

Nie dotyczy

Brak

Brak

Nie dotyczy

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1 Przepisy prawne
dotyczące
bezpieczeństwa,
zdrowia i ochrony
środowiska
charakterystyczne
dla substancji lub
mieszaniny

TDX-OLI-DMR-PS-0760, wer. 03
Data wersji: 31 May 202231 May 2022

Amerykańska ustawa TSCA: Wyroby medyczne nie podlegają przepisom TSCA.
SARA, Tytuł III (USA):
 Sekcja 311/312 Kategorie zagrożeń: Nie stanowi zagrożenia
 Sekcja 313 (40 CFR 372): Nie wymieniono.
Ustawa Proposition 65 obowiązująca w stanie Kalifornia: Ten produkt nie zawiera
żadnych substancji chemicznych znajdujących się obecnie na kalifornijskiej liście
znanych czynników rakotwórczych i mających toksyczny wpływ na reprodukcję.
Kanadyjska WHMIS: Wyroby medyczne nie podlegają przepisom WHMIS
Kanadyjska ustawa o ochronie środowiska (Canadian Environmental Protection Act):
Wyroby medyczne nie podlegają przepisom CEPA.
Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym: Wyroby
medyczne nie podlegają zgłaszaniu.
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Australia: Nie określono. Wyroby medyczne nie podlegają zgłaszaniu.
Japonia: Nie określono. Wyroby medyczne nie podlegają zgłaszaniu.
Korea: Nie określono. Wyroby medyczne nie podlegają zgłaszaniu.
Filipiny: Nie określono. Wyroby medyczne nie podlegają zgłaszaniu.
Chiny: Nie określono. Wyroby medyczne nie podlegają zgłaszaniu.

16. INNE INFORMACJE
Ocena NFPA: Ogień: 0

Zdrowie: 1

Reaktywność: 0

Klasy i zwroty GHS wskazujące rodzaj zagrożenia; podane w celach referencyjnych (patrz sekcje 2 i 3):
Acute Tox 2 — Toksyczność ostra, kategoria 2
Aquatic Acute 1 — Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego — zagrożenie ostre, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 — Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego — zagrożenie przewlekłe, kategoria 1
H300 Połknięcie grozi śmiercią.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Klasy i zwroty ryzyka stosowane w UE, podane w celach referencyjnych (patrz sekcje 2 i 3):

N Niebezpieczny dla środowiska
T+ Bardzo toksyczny
Xn Szkodliwy
R22 Działa szkodliwie po połknięciu.
R28 Działa bardzo toksycznie po połknięciu.
R32 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w
środowisku wodnym.
Uwaga: Jeżeli znaczące ilości odczynników zawierających azydek sodu zostaną usunięte do przewodów kanalizacyjnych,
azydek sodu może ulec nagromadzeniu i tworzyć azydki metali z miedzią i ołowiem. To może spowodować potencjalne
zagrożenie wybuchu. Patrz dokument: „Safety Management No. CDC-22 (United States Center for Disease Control)
Decontamination of Laboratory Sink Drains to remove Azide Salts”.

17. HISTORIA ZMIAN
Wersja

Data

Opis zmian

01

8 kwietnia 2019 r.

Uaktualniono wewnętrzny system kontroli dokumentów. Brak zmian w
treści dokumentu.

02

21 września 2019 r.

Zaktualizowano dane kontaktowe i adres, aby odzwierciedlić zmianę
oficjalnego zakładu produkcyjnego.

03

Aktualna

Zaktualizowano szablon do aktualnej wersji.

Powyższe informacje są uważane za prawidłowe, lecz nie są wystarczająco wyczerpujące i powinny być traktowane jedynie
jako wskazówki. Firma One Lambda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z postępowania lub
kontaktu z wyżej wymienionym produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży znajdują się na odwrocie faktury lub listu
przewozowego.
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