SIKKERHEDSDATABLAD
Control Serum for LABScreen™
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 SUBSTANS/FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED/UDFØRELSE
1.1

Identifikation af
produktet

Control Serum for LABScreen™ Test Kit

Synonymer

Ingen

SDS-revisionsdato

Se fodnote i dokumentet

1.2

Relevant identificeret
brug af substans eller
blanding samt utilsigtet
brug

Beregnet til brug med produktfamilien LABScreen.

1.3

Producent

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Autoriseret
repræsentant i Europa
1.4

Telefonnummer i
nødstilfælde

Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175,
Hannover, Tyskland
Til 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

2. FAREIDENTIFIKATION
2.1

Klassificering af
stofferne eller
blandingerne

GHS-klassifikation: Ikke klassificeret som farligt

2.2

Mærkatelementer

Ikke nødvendig

2.3

Andre farer

Ingen

EU-præparatklassificering (1999/45/EF): Sundhedsskadelig (Xn) R22

3. SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM INDHOLD
3.2

Blanding
Kemikalier

CAS-/EINECSnummer

Mængde
(gm %)

EUklassifikation
(67/548/EEC)

CLP/GHSklassifikation

Livsfarlig ved
indtagelse (H300),
Meget giftig for
vandlevende
Natriumazi 26628-22-8 /
N, T+, R28,
organismer (H400),
0,1 %
d
232-731-8
R32, R50/53
Meget giftig med
langvarige
virkninger for
vandlevende
organismer (H410)
Se afsnit 16 for at få yderligere oplysninger om EU-klassifikationer
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Alle andre komponenter er ikke-farlige som defineret af US OSHA Hazard
Communication Regulation (29 CFR 1910.1200), Canadas WHMIS-regulativer og
EU-direktiverne om klassificering og mærkning af farlige stoffer og præparater.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
4.1

Beskrivelse af
førstehjælpsforanstaltn
inger

I tilfælde af kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med store mængder vand.
Søg læge, hvis der opstår varig irritation.
I tilfælde af kontakt med huden: Vask straks huden med sæbe og store mængder
vand. Søg læge, hvis der opstår irritation eller andre symptomer.
I tilfælde af indtagelse: Hvis personen er ved bevidsthed, skylles munden straks
med vand. Lad derefter personen drikke et eller to glas vand. Søg omgående læge.
I tilfælde af indånding: Før personen udenfor i frisk luft. Hvis personen ikke trækker
vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis personens vejrtrækning er besværet, starter en
kvalificeret person behandling med ilt. Søg lægehjælp.

4.2

4.3

De vigtigste symptomer
og virkninger – akutte
og forsinkede

Kan forårsage øjen- og hudirritation. Kan være skadeligt, hvis det sluges, indåndes
eller absorberes gennem huden. Kan ændre genetisk materiale.

Indikation om
omgående lægehjælp
og særlig behandling
nødvendig

Søg omgående læge i tilfælde af indtagelse.

Indeholder humant serum. Alle blodprodukter skal behandles som potentielt
smittefarlige. Blodmateriale, hvorfra dette produkt blev udvundet, blev fundet
negativt, når det blev testet i overensstemmelse med de nuværende FDA-krævede
tests. Ingen kendte testmetoder kan give sikkerhed for, at produkter, der stammer fra
humant blod, ikke overfører smitsomme stoffer.

5. BRANDBEKÆMPELSE
5.1

Slukningsmedie

Anvend passende slukningsmedier mod branden.
Slukningsmedier, der IKKE må anvendes: Ingen kendte.

5.2

Særlige farer ved
substansen eller
blandingen

Ingen
Farlige forbrændingsprodukter: Brand efter at vandet er fordampet, kan generere
kulilte og/eller kuldioxid, nitrogenoxider og giftig røg.

5.3

Råd til
brandbekæmpere

Bær selvstændigt åndedrætsværn og beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med
hud og øjne.

6. FORANSTALTNINGER VED UTILSIGTET FRIGIVELSE
6.1

Personlige
sikkerhedsforanstaltnin
ger, personlige
værnemidler og
sikkerhedsforanstaltnin
ger

Bær beskyttelsesudstyr inklusive gummistøvler og kraftige gummihandsker.

6.2

Miljømæssige
forholdsregler

Skyl ikke ned i afløb. Skyl afløb med store mængder vand, hvis dette sker.

6.3

Metoder og materialer
til indeslutning og
rengøring

Inddæm spild og opsaml med et inaktivt absorberende materiale. Skyl området
grundigt med vand, og vask derefter området med en 10 % blegemiddelopløsning.

6.4

Referencer til andre
afsnit

Se afsnit 8 omkring passende personlige værnemidler og afsnit 13 for metoder til
korrekt affaldsbortskaffelse.
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7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
7.1

Foranstaltninger for
sikker håndtering

Bær laboratoriekittel, sikkerhedsbriller og kemikaliebestandige handsker. Anvend god
laboratoriepraksis ved håndtering af blodprodukter. Undgå kontakt med øjne, hud og
beklædning. Vask hænderne grundigt efter håndtering.

7.2

Opbevaringsforhold,
herunder eventuelle
uoverensstemmelser

Oplysninger om opbevaring fremgår af produktmærkaten.

7.3

Specifik(ke)
slutanvendelse(r)

Beregnet til brug med produktfamilien LABScreen.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
8.1

8.2

Kontrolparametre

Eksponeringskontrol

Kemikalier

Grænseværdier/kilde for erhvervsmæssig eksponering

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

Tekniske kontroller: Generel laboratorieventilation bør være tilstrækkelig til normal
brug.
Åndedrætsværn: Normalt behøves ingen.
Håndbeskyttelse: Bær kemisk resistente handsker.
Øjenbeskyttelse: Laboratoriesikkerhedsbriller anbefales.
Hudbeskyttelse: Bær laboratoriekittel.
Andre kontroller: Sikkerhedsbrusebad og øjenskyl anbefales.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
9.1

Information om
grundlæggende fysiske
og kemiske
egenskaber:
Udseende og lugt:

Så vidt vi ved, er de kemiske og fysiske egenskaber ikke blevet grundigt undersøgt.

Opløselighed i vand:

Opløselig i vand

Lugtgrænse:

Ingen data

pH:

Ikke tilgængelig

Specifik vægtfylde:

Ingen data

Fordampningsgrad:

Ingen data

Brandbarhed (fast/gas):

Ikke relevant

Eksplosionsgrænser:

LEL: Ikke relevant
UEL: Ikke relevant

Nedbrydningstemperatur:

Ingen data

Eksplosive egenskaber:

Ikke eksplosiv

Kogepunkt:

Ingen data

Fordelingskoefficient:

Ingen data

Smeltepunkt:

Ingen data

Damptæthed:

Ingen data

Damptryk:

Ingen data
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Antændelsespunkt:

Ikke brandbart

Selvantændelsestemperatur:

Ingen data

Viskositet:
Oxidationsegenskaber:
9.2

Øvrige oplysninger

Ingen data
Ikke et oxidationsmiddel
Ingen tilgængelige

10. STABILITET OG REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet

Ikke reaktiv under normale forhold

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil

10.3 Risiko for farlige
reaktioner

Ingen kendte

10.4 Forhold, der skal
undgås

Varme

10.5 Inkompatible materialer

Undgå kontakt med metaller, syrer og syreklorider.

10.6 Farlige
nedbrydningsprodukter

Nitrogenoxider, hydrogenbromid, kuloxider og kulbrinter. Natriumazid kan reagere
med tungmetaller og danne eksplosive azider. Reaktion med syrer kan generere
giftig gas.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1 Oplysninger om
toksikologiske
virkninger


Indånding

Indånding af tåger kan forårsage irritation af luftvejene med nysen og hoste.



Indtagelse

Indeholder 0,1 % natriumazid. Indtagelse af natriumazid har vist sig at forårsage
åndenød, kvalme, opkastning, rastløshed, diarré, sænkning af blodtrykket
(hypotension) og kollaps. Natriumazid er klassificeret som meget giftigt hos dyr.



Kontakt med huden

Kan forårsage mild irritation. Langvarig og omfattende hudkontakt kan resultere i
absorption med systemiske symptomer svarende til indtagelse.



Kontakt med øjnene

Kan forårsage irritation.



Kroniske virkninger af
overeksponering

Natriumazid er mistænkt for at ændre genetisk materiale.



Kræftfremkaldende
eller mistænkt for at
være
kræftfremkaldende

Ingen af komponenterne er opført som kræftfremkaldende eller mistænkt for at være
kræftfremkaldende.



Værdier for akut
toksicitet

Natriumazid: LD50 oral rotte: 27 mg/kg; LD50 dermal kanin: 20 mg/kg
Beregnet ATEmix: LD50 oral rotte: 27027 mg/kg
Så vidt vi ved, er de toksikologiske egenskaber ikke blevet grundigt undersøgt.



Ætsning/irritation af
huden

Ingen data. Kan være lidt irriterende.



Øjenskade/-irritation

Ingen data. Kan være lidt irriterende.



Luftvejsirritation

Ingen data.



Sensibilisering af
luftvejene

Ingen data.



Sensibilisering af
huden

Ingen data. Forventes ikke at være sensibiliserende.
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Kimcellemuterende
egenskaber

Ingen data.



Kræftfremkaldende
egenskaber

Ingen af komponenterne i produktet er anført som værende kræftfremkaldende af
OSHA, IARC, NTP, ACGIH og EU-direktivet om farlige stoffer.



Reproduktiv toksicitet

Ingen data.



Toksicitet for specifikke
organer

Enkeltstående eksponering: Ingen data
Gentagen eksponering: Natriumazid: I en to-årig sondemadsundersøgelse blev der
administreret 0, 5 eller 10 mg/kg natriumazid til grupper på 60 han- og 60 hunrotter.
Dosisrelateret depression i gennemsnitlig kropsvægt blev observeret gennem hele
undersøgelsesperioden. Gennemsnitlige fødevareforbrugsværdier i lav- og
højdosisgrupper var lavere end kontrolværdier. Hjernenekrose og kardiovaskulært
kollaps induceret af natriumazid som observeret ved obduktion og histopatologisk
undersøgelse. Kliniske undersøgelser afslørede sløvhed, kramper ved dosering,
udmattelse, afmagring og tågang. LOAEL (2-årig, rotte) var 5 mg/kg lgv/dag.

12. ØKOLOGISKE OPLYSNINGER
12.1 Toksicitet
12.2 Persistens og
nedbrydelighed

Natriumazid: LC50/96 timer daphnia pulex 4,2 mg/L; LC50/96 timer regnbueørred 0,81,6 mg/L
Ingen data.

12.3 Bioakkumuleringspoten
tiale

Ingen data.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data.

12.5 Resultater af PBT- og
vPvB-vurdering

Ikke påkrævet.

12.6 Andre skadelige
virkninger

Ingen kendte.

13. OVERVEJELSER VED BORTSKAFFELSE
13.1 Bortskaffelsesmetoder

Bortskaffes sammen med biofarligt affald.
Produktet bortskaffes i henhold til gældende miljølovgivning.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER
14.1 FN-nummer

US DOT
Canadian TDG
EU ADR/RID
IMDG

IATA/ICAO

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

14.2 Korrekt
teknisk
betegnelse (FN)
Ikke lovreguleret.
Ikke lovreguleret.
Ikke lovreguleret.
Ikke lovreguleret.
Ikke lovreguleret.

14.6 Særlige forholdsregler
for brugeren

Ikke relevant

14.7 Løs transport i henhold
til MARPOL 73/78, bilag
II samt IBC-koden

Ikke relevant

14.3
Fareklasse(r)
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Ingen.

14.4
Emballagegrupp
e
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

14.5 Miljøfare
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

15. LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
15.1 Miljø-, sundheds- og
sikkerhedsregler og lovgivning for
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substansen eller
blandingen



Section 311/312 Hazard Categories: Ikke farlig



Section 313 (40 CFR 372): Ikke opført.

California Proposition 65: Dette produkt indeholder ingen kemikalier, som i øjeblikket
er på Californiens liste over kendte kræftfremkaldende stoffer og
reproduktionstoksiner.
Canada WHMIS: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr er ikke
underlagt WHMIS.
Canadian Environmental Protection Act: Dette produkt er medicinsk udstyr.
Medicinsk udstyr er ikke underlagt DSL.
Europæisk fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer: Dette
produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr er ikke anmeldelsespligtigt.
Australien: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr er ikke
anmeldelsespligtigt.
Japan: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr er ikke
anmeldelsespligtigt.
Korea: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr er ikke
anmeldelsespligtigt.
Filippinerne: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr er ikke
anmeldelsespligtigt.
Kina: Dette produkt er medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr er ikke
anmeldelsespligtigt.

16. ØVRIGE OPLYSNINGER
NFPA-klassificering Brand: 0

Sundhed: 1

Reaktivitet: 0

GHS-klasser og faresætninger til reference (se afsnit 2 og 3):
Acute Tox 2 – Livsfarlig ved indtagelse
Aquatic Acute 1 – Meget giftig for vandlevende organismer
Aquatic Chronic 1 – Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
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 afsnit 2 og 3):
N Farlig for miljøet
T+ Meget giftig
Xn Sundhedsskadelig
R22 Sundhedsskadelig ved indtagelse.
R28 Meget giftig ved indtagelsen.
R32 Kontakt med syrer frigiver meget giftig gas.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Bemærk: Hvis betydelige mængder af reagenser, der indeholder natriumazid, bortskaffes via afløbsrør, kan
natriumazid ophobes og danne metalazider med kobber eller bly. Dette kan medføre en potentiel eksplosionsfare.
Se "Safety Management No. CDC-22 (United States Center for Disease Control) Decontamination of Laboratory
Sink Drains to remove Azide Salts."
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17. REVISIONSHISTORIK
Revision

Dato

01

8. april 2019

02

21. sep.
2019

Opdateret kontaktinformation og adresse reflekterer ændring i juridisk
produktionscenter.

03

Aktuel

Dokumentindhold overført til ny skabelon.
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Revisionsbeskrivelse
Opgraderet internt dokumentkontrolsystem. Ingen ændringer af
dokumentindholdet.
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