SIKKERHEDSDATABLAD
LABScreen™Multi
Sikkerhedsdatablad (SDS) udarbejdet i overensstemmelse med 29 CFR 1910.1200 og Kommissionens forordning (EU)
nr. 453/2010 om ændring af forordning 1907/2006 (REACH) og forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
1.1

Produktidentifikator

LABScreen™ Multi

Produktkat.-ID

LSMUTR

Synonymer

Ingen.

SDS-revisionsdato
1.2

Relevante identificerede
anvendelser for stoffet
eller blandingen samt
anvendelser, der
frarådes

Til brug ved påvisning af HLA-antistof ved brug af flowcytometrisk teknologi.

1.3

Producent

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Nødtelefon

Ved hændelser med farlige materialer [eller farligt gods]
Spild, lækage, brand, eksponering eller ulykke
Ring til CHEMTREC (døgnet rundt)
1-800-424-9300 CCN 836833 USA og Canada
+1-703-741-5970 uden for USA og Canada

1.4

2. FAREIDENTIFIKATION
2.1

Klassificering af stoffet
eller blandingen

GHS-klassificering:
Ikke klassificeret som farligt
EU-præparatklassificering (1999/45/EF): Sundhedsskadelig (Xn) R22

2.2

Mærkningselementer

Ingen påkrævet.

2.3

Andre farer

Ingen.

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.1 Blanding

Kemikalie

CAS-/EINECS-nummer

Natriumazid (perler
og 10x vaskebuffer)

26628-22-8 / 232-731-8

Mængde
(gm %)
0,1%

EU-klassificering
(67/548/EØF)
N, T+, R28, R32,
R50/53

CLP/GHS-klassificering
Acute Tox 2 (H300),
Aquatic Acute 1 (H400),
Aquatic Chronic 1 (H410)

Se punkt 16 for flere oplysninger om EU-klassificering
Alle øvrige komponenter er ikke farlige ifølge definitionen fra US OSHA Hazard Communication Regulation (29 CFR
1910.1200), Canadas WHMIS-regulativer og EU-direktiver om klassificering og mærkning af farlige stoffer og blandinger.
Dette produkt indeholder kildemateriale af animalsk oprindelse og skal håndteres under iagttagelse af de gængse
forholdsregler for biosikkerhed.

www.onelambda.com
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4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
4.1

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved kontakt med øjnene: Skyl øjeblikkeligt øjnene med rigeligt vand. Søg
lægehjælp, hvis irritation forekommer og vedvarer.
Ved kontakt med huden: Vask øjeblikkeligt huden med sæbe og rigeligt vand. Søg
lægehjælp, hvis irritation eller andre symptomer fremkommer.
I tilfælde af indtagelse: Hvis personen er ved bevidsthed, skal munden øjeblikkeligt
skylles med vand. Sørg derefter for, at personen drikker et eller to glas vand. Søg
omgående lægehjælp.
Ved indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft. Hvis personen ikke trækker
vejret, gives kunstig åndedræt. Hvis personens vejrtrækning er besværet, gives
personen ilt. Søg læge.

4.2

Vigtigste symptomer og
virkninger, både akutte
og forsinkede

Kan forårsage øjen- og hudirritation. Kan være farligt ved indtagelse, indånding eller
optagelse gennem huden. Kan ændre genetisk materiale.

4.3

Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og
særlig behandling
er nødvendig

Søg omgående lægehjælp i tilfælde af indtagelse.

5. BRANDBEKÆMPELSE
5.1
5.2

Slukningsmidler
IKKE tilladte slukningsmidler

Brug et passende middel til omgivende brand.

5.3

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller
blandingen

Ingen

5.4

Farlige forbrændingsprodukter

Afgiver giftige dampe og tyk, sort røg under brand.

5.5

Anvisninger for
brandmandskab

Bær luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt for at forhindre kontakt med
hud og øjne.

Ingen kendte.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
6.1

Personlige sikkerhedsBær beskyttelsesudstyr, herunder gummistøvler og kraftige gummihandsker.
foranstaltninger, personlige værnemidler og
nødprocedurer

6.2

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke skylles ud i afløbet. Hvis dette sker, skal der skylles efter med store
mængder vand.

6.3

Metoder og udstyr til
inddæmning og
oprensning

Absorber med et inaktivt absorberende materiale. Opsaml og anbring i en passende
affaldsbeholder. Skyl efter med vand

6.4

Henvisning til andre
punkter

Se punkt 8 for passende personlige værnemidler og punkt 13 for korrekt bortskaffelse
af affald.
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7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
7.1

Forholdsregler for
sikker håndtering

Bær laboratoriekittel, sikkerhedsbriller og kemisk resistente handsker. Anvend gode
laboratoriepraksisser. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Vask hænder
grundigt efter brug.

7.2

Betingelser for sikker
opbevaring, herunder
eventuel uforenelighed

Der henvises til produktetiketten for opbevaringsoplysninger.

7.3

Særlige anvendelser

Til brug ved påvisning af HLA-antistof ved brug af flowcytometrisk teknologi.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
8.1

8.2

Kontrolparametre
Kemikalie

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering/kilde

Natriumazid

0,29 mg/m3 loft ACGIH TLV
0,2 mg/m3 TWA, 0,4 mg/m3 (inhalerbar) STEL DFG MAK
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL UK WEL
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL Spanien, Frankrig, Belgien

Eksponeringskontrol
Foranstaltninger til eksponeringskontrol: Generel laboratorieventilation er tilstrækkelig for
normal brug.
Åndedrætsværn: Ikke normalt nødvendigt.
Beskyttelse af hænder: Bær kemikaliebestandige handsker.
Beskyttelse af øjne: Laboratoriesikkerhedsbriller anbefales.
Beskyttelse af hud: Bær laboratoriekittel.
Andre kontroller: Nødbruser og øjenbad anbefales.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
9.1

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

Så vidt vi ved, er de kemiske og fysiske egenskaber ikke undersøgt til bunds.
Udseende: Perler: Opak hvid partikelsuspension
Vaskebuffer: Klar, farveløs væske
Lugt: Lugtfri
Lugttærskel: Der foreligger ingen data
pH: Ikke tilgængelig
Smeltepunkt/frysepunkt: Der foreligger ingen data
Kogepunkt: Der foreligger ingen data
Flammepunkt: Ikke brandfarlig
Fordampningshastighed: Der foreligger ingen data
Brandbarhedsgrænser: LEL: Ikke relevant
UEL: Ikke relevant
Damptryk: Der foreligger ingen data
Molekylformel: Blanding
Molekylvægt: Blanding
9.2 Andre oplysninger
Ingen tilgængelige.

Dampmassefylde: Der foreligger ingen data
Relativ massefylde: Der foreligger ingen data
Opløselighed: Der foreligger ingen data
Fordelingskoefficient octanol/vand: Der foreligger
ingen data
Selvantændelsestemperatur: Der foreligger ingen data
Nedbrydningstemperatur: Der foreligger ingen data
Viskositet: Der foreligger ingen data
Eksplosive egenskaber: Ikke eksplosiv
Oxiderende egenskaber: Ikke oxiderende
Relativ tæthed: Der foreligger ingen data
Antændelighed (fast stof, luftart): Ikke relevant.

10. STABILITET OG REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet

Ikke reaktivt under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4 Forhold, der skal undgås Varme.
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10.5 Uforenelige materialer

Undgå kontakt med metaller, syrer, og syreklorider.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nitrogenoxider, hydrogenbromid, kulilter og kulbrinter. Natriumazid kan reagere med
tungmetaller og danne eksplosive azider. Reaktion med syre kan frembringe giftgas.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1 Oplysninger om
toksikologiske virkninger
Akutte virkninger ved
overeksponering:
 Indånding

Indånding af tåger kan forårsage respiratorisk irritation og mulige systemiske
effekter svarende til indtagelse.



Indtagelse

Indeholder 0,1 % natriumazid. Indtagelse af natriumazid er blevet rapporteret
at forårsage åndenød, kvalme, opkastning, rastløshed, diarré, lavt blodtryk
(hypotension) og kollaps. Natriumazid er klassificeret som meget giftigt i dyr.



Hudkontakt

Kan forårsage let irritation. Længerevarende og omfattende hudkontakt kan
medføre absorbering med systemiske symptomer svarende til indtagelse.



Øjenkontakt

Kan forårsage øjenirritation.



Kroniske virkninger ved
overeksponering

Natriumazid mistænkes at ændre genetisk materiale.



Karcinogen eller formodet
karcinogen

Ingen af komponenterne er anført som et karcinogen eller formodet karcinogen.



Værdier for akut toksicitet

Natriumazid: LD50 oralt hos rotter: 27 mg/kg; LD50 dermalt hos kaniner: 20 mg/kg
Beregne ATEmiks: LD50 oralt hos rotter: 27027 mg/kg
Så vidt vi ved, er de toksikologiske egenskaber ikke undersøgt til bunds.



Hudætsning/hudirritation

Der foreligger ingen data. Kan være let irriterende.



Øjenskade/øjenirritation

Der foreligger ingen data. Kan være let irriterende.



Respiratorisk irritation

Der foreligger ingen data.



Respiratorisk sensibilisering

Der foreligger ingen data.



Hudsensibilisering

Der foreligger ingen data. Forventes ikke at være sensibiliserende.



Kimcellemutagenicitet

Der foreligger ingen data.



Karcinogenicitet

Ingen af komponenterne i dette produkt er anført som karcinogener af OSHA,
IARC, NTP, ACGIH og EU's direktiv om farlige stoffer.



Reproduktionstoksicitet

Der foreligger ingen data.



Specifik målorgantoksicitet

Enkelt eksponering: Der foreligger ingen data.
Gentagen eksponering: Natriumazid: Der blev foretaget en toårig
sondeundersøgelse ved at administrere 0, 5 eller 10 mg/kg natriumazid til grupper
a 60 hanrotter og 60 hunrotter. Dosisrelateret fald i gennemsnitlig kropsvægt
blev observeret i hele undersøgelsesperioden. Gennemsnitligt foderoptag hos
lav- og højdosisgrupper var lavere end kontrolværdierne. Hjernenekrose og
kardiovaskulært kollaps induceret af natriumazid, observeret ved nekropsi og
histopatologisk undersøgelse. Kliniske undersøgelser viste letargi, kramper ved
dosisgivning, liggende stilling, udtæring og tågang. LOAEL (2-årig, rotte) var
5 mg/kg legemsvægt/dag.

12. MILJØOPLYSNINGER
12.1 Toksicitet

Natriumazid: LC50/96 t daphnia pulex 4,2 mg/l; LC50/96 t regnbueørred 0,8-1,6 mg/l

12.2 Persistens og
nedbrydelighed

Der foreligger ingen data.
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12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen data.

12.4 Mobilitet i jord

Der foreligger ingen data.

12.5 Resultater af PBT- og
vPvB-vurdering

Ikke påkrævet.

12.6 Andre negative
virkninger

Ingen kendte.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE
13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffes med biologisk farligt materiale.
Produktet skal bortskaffes i henhold til alle lokale og nationale miljøforskrifter.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER
14.1 UNnummer

US DOT
Canadian TDG
EU ADR/RID
IMDG

IATA/ICAO

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

14.2 Korrekt
teknisk betegnelse
(FN)
Ikke reguleret
Ikke reguleret
Ikke reguleret
Ikke reguleret
Ikke reguleret

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7 Bulktransport i henhold
til bilag II til MARPOL
73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

14.3
14.4
Transportfareklasse(r) Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

15. OPLYSNINGER OM REGULERING
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljø:
U.S. TSCA Inventory: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr skal ikke anmeldes.
U.S. SARA Title III:
 Punkt 311/312 Farekategorier: Ikke farligt
 Punkt 313 (40 CFR 372): Ikke angivet.
California Proposition 65: Dette produkt indeholder ingen kemikalier, som i øjeblikket er på Californiens liste over
kendte karcinogener og reproduktive toksiner.
Canada WHMIS: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr er ikke underlagt WHMIS.
Canadas miljøbeskyttelseslov: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr er ikke underlagt DSL.
Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk
udstyr skal ikke anmeldes.
Australien: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr skal ikke anmeldes.
Japan: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr skal ikke anmeldes.
Korea: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr skal ikke anmeldes.
Filippinerne: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr skal ikke anmeldes.
Kina: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr skal ikke anmeldes.

16. ANDRE OPLYSNINGER
NFPA-bedømmelse: Brand: 0

Sundhed: 1

Reaktivitet: 0

GHS-klasser og faresætninger til reference (se punkt 2 og 3):
Acute Tox 2 – Akut toksicitet kategori 2
Aquatic Acute 1 – Vandmiljø akut toksicitet kategori 1
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Aquatic Chronic 1 – Vandmiljø kronisk toksicitet kategori 1
H300 Livsfarlig ved indtagelse.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
EU-klasser og risikosætninger til reference (se punkt 2 og 3):

N Miljøfarlig
T+ Meget giftig
R22 Farlig ved indtagelse.
R28 Meget giftig ved indtagelse.
R32 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
R50/53 Meget giftig for vandlevende organismer, der lever i vand. Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for
vandlevende organismer.
Bemærk: Hvis væsentlige mængder af reagenser med natriumazid bortskaffes i rørinstallationer, kan natriumazid
ophobes og danne metalazider med kobber eller bly. Dette kan frembringe en potentiel eksplosionsfare. Se "Safety
Management No. CDC-22 (United States Center for Disease Control) Decontamination of Laboratory Sink Drains to
remove Azide Salts".

17. REVISIONSHISTORIK
Revision

Dato

Revisionsbeskrivelse

01

8. april 2019

Opgraderet internt dokumentkontrolsystem. Ingen ændringer af dokumentindholdet.

02

21. sep. 2019

Opdateret kontaktinformation og adresse reflekterer ændring i juridisk produktionscenter.

03

Aktuel

Overførsel til ny skabelon, og CE-mærke fjernet.

Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men påberåber sig ikke at være udtømmende og har derfor alene
vejledende karakter. One Lambda kan ikke gøres ansvarlig for enhver skade, der måtte opstå som følge af håndtering eller
kontakt med ovenstående produkt. Se fakturabagsiden eller følgesedlen for yderligere salgsbetingelser.
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