ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
LABType™ SSO DNA Typing Test /
LABType™ XR and CWD DNA Typing Test /
KIR SSO Genotyping Test
Το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές 29 CFR 1910.1200 και με τον
Κανονισμό της Επιτροπής (E.Ε.) αρ. 453/2010 που τροποποιεί τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) και τον Κανονισμό (EΚ)
αρ. 1272/2008 (CLP).
Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας ισχύει για όλα τα αναγνωριστικά καταλόγου που αναγράφονται στα ένθετα προϊόντος
των LABType SSO και LABType XR CWD (RSSO-LTYP -PI και LTXRCWD-LTYP-PI) και στη σημείωση εφαρμογής του
KIR SSO Genotyping Test (KIR-RSSO-PI-EN-00).

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1

Αναγνωριστικό
προϊόντος

LABType™ SSO DNA Typing Tests / LABType™ XR and CWD DNA Typing Test /
KIR SSO Genotyping Test (RUO)

Συνώνυμα

Δεν υπάρχει

Ημερομηνία
αναθεώρησης του SDS

Δείτε το υποσέλιδο του εγγράφου

1.2

Προσδιοριζόμενες
σχετικές χρήσεις της
ουσίας ή του μείγματος
και αντενδείξεις

Για χρήση σε διαγνωστικό εργαστηριακό περιβάλλον σύμφωνα με το ένθετο
προϊόντος ή τη σημείωση εφαρμογής.

1.3

Κατασκευαστής

One Lambda, Inc.
Βλ. υποσέλιδο για πληροφορίες διεύθυνσης

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Τηλεφωνικός Αριθμός
Έκτακτης Ανάγκης

Για συμβάν με επικίνδυνα υλικά [ή επικίνδυνα αντικείμενα]
Έκχυση, διαρροή, πυρκαγιά, έκθεση ή ατύχημα
Καλέστε τη CHEMTREC (24 ώρες)
1-800-424-9300 CCN 836833 ΗΠΑ και Καναδάς
+1-703-741-5970 εκτός ΗΠΑ και Καναδά

1.4

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
2.1

Ταξινόμηση των
ουσιών ή μειγμάτων

Ταξινόμηση σύμφωνα με το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα (GHS):
Διάλυμα μετουσίωσης:
Διάβρωση δέρματος κατηγορίας 1
Διάβρωση οφθαλμού κατηγορίας 1
Ρυθμιστικό διάλυμα εξουδετέρωσης:
Ερεθισμός δέρματος κατηγορίας 2
Ερεθισμός οφθαλμού κατηγορίας 2
Ρυθμιστικό διάλυμα εξουδετέρωσης, ιχνηλάτες σφαιριδίων, ρυθμιστικό διάλυμα
υβριδοποίησης, ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης, D-mix, εκκινητές και ρυθμιστικό διάλυμα
SAPE: Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο
Ταξινόμηση παρασκευάσματος σύμφωνα με την ΕΕ (1999/45/EΚ): Διάλυμα
μετουσίωσης: Διαβρωτικό (C) R35
Ρυθμιστικό διάλυμα εξουδετέρωσης, ιχνηλάτες σφαιριδίων, ρυθμιστικό διάλυμα
υβριδοποίησης, ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης, D-mix, εκκινητές και ρυθμιστικό διάλυμα
SAPE: Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο
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2.2

Στοιχεία επισήμανσης

Διάλυμα μετουσίωσης
Κίνδυνος!

Περιέχει υδροξείδιο του νατρίου
Φράσεις κινδύνου
H314
Προξενεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και
οφθαλμικές βλάβες.
Δηλώσεις προφύλαξης
P260 Μην αναπνέετε σκόνη ή συγκεντρώσεις
σταγονιδίων.
P264 Να πλένεστε σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά
ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα
μάτια και το πρόσωπο.
P301 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το
+
στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P330
+
P331
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ή έναν γιατρό.
P303 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή τα
+
μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα
P361 ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό ή ντους.
+
P353
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ή έναν γιατρό.
P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα
ξαναχρησιμοποιήσετε.
P304 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το
+
άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε το να
P340 ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει
την αναπνοή.
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ή έναν γιατρό.
P305 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:
+
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
P351 Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν
+
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P338
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ή έναν γιατρό.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P501 Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη
σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς
κανονισμούς.
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Ρυθμιστικό διάλυμα εξουδετέρωσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Περιέχει οξικό οξύ
Φράσεις κινδύνου
H315
Προξενεί ερεθισμό του δέρματος.
H319
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

2.3

Άλλοι κίνδυνοι

Δηλώσεις προφύλαξης
P264
Να πλένεστε σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
P280
Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια και το
πρόσωπο.
P302
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:
+
Πλύνετε με άφθονο νερό.
P352
P332
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος:
+
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P313
P362
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα
+
πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P364
P305
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:
+
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
P351
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε
+
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P338
P337
Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει:
+
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P313
Δεν υπάρχει

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
3.1 Μείγμα
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Χημική ουσία

Αριθμός
CAS/
EINECS

Υδροξείδιο του
1310-73-2 /
νατρίου (Διάλυμα 215-185-5
μετουσίωσης)

5-10%

Ταξινόμηση
σύμφωνα
με την ΕΕ
(67/548/EΟΚ)
C, R35

Οξικό οξύ
(Ρυθμιστικό
διάλυμα
εξουδετέρωσης)

1-5%

C, R10, R35

64-19-7 /
200-580-7

Ποσότητα
(gm%)

Ταξινόμηση
CLP/GHS
Διαβρωτικό
δέρματος
κατηγορίας 1
(H314),
Διαβρωτικό
οφθαλμών
κατηγορίας 1
(H318)
Διαβρωτικό
δέρματος
κατηγορίας 1
(H314),
Διαβρωτικό
οφθαλμών
κατηγορίας 1
(H318)
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Δινάτριο διένυδρο 6381-92-6 /
άλας του
Δεν έχει
αιθυλενοδιαμινοτ- εκχωρηθεί
ετραοξικού οξέος

1-5%

Δεν
ταξινομήθηκε

Δεν
ταξινομήθηκε

Δείτε την ενότητα 16 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση της EU
Όλα τα άλλα συστατικά είναι μη επικίνδυνα όπως ορίζονται από τον Κανονισμό
Επικοινωνίας Κινδύνων OSHA των ΗΠΑ (29 CFR 1910.1200), τους κανονισμούς
WHMIS του Καναδά και τις Οδηγίες της ΕΕ για την ταξινόμηση και την επισήμανση
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.
Το ρυθμιστικό διάλυμα SAPE περιέχει υλικό ζωικής προέλευσης και ο χειρισμός του
θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συνήθεις προφυλάξεις βιοασφάλειας.

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
4.1

Περιγραφή των μέτρων
πρώτων βοηθειών

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Διάλυμα μετουσίωσης: Ξεπλύνετε αμέσως τα
μάτια με άφθονο φρέσκο νερό για 30 λεπτά. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Όλα τα άλλα: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο φρέσκο νερό για 15 λεπτά.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Διάλυμα μετουσίωσης: Ξεπλύνετε αμέσως το
δέρμα με άφθονο φρέσκο νερό για 15 λεπτά ενώ αφαιρείτε τα μολυσμένα ρούχα.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Απορρίψτε τα μολυσμένα υποδήματα.
Όλα τα άλλα: Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό ενώ αφαιρείτε τα μολυσμένα ρούχα.
Πλύνετε σχολαστικά το δέρμα με σαπούνι και νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Πλύνετε
τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Απορρίψτε τα μολυσμένα
υποδήματα.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Αν το άτομο διατηρεί τις
αισθήσεις του, δώστε του ένα ποτήρι των 8 ουγκιών (250 ml) γάλα ή νερό για
αραίωση.
Μη δίνετε ποτέ τίποτα από το στόμα σε ένα αναίσθητο άτομο ή σε άτομο που έχει
σπασμούς. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Εάν το άτομο
δυσκολεύεται να αναπνεύσει, ένα εξειδικευμένο άτομο πρέπει να χορηγήσει οξυγόνο.
Εάν το άτομο δεν αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια.

4.2

Σημαντικότερα
συμπτώματα και
επιδράσεις, οξεία και
μεταγενέστερα

4.3

Ένδειξη οποιασδήποτε
απαιτούμενης άμεσης
ιατρικής φροντίδας και
ειδικής θεραπείας

Διαβρωτικό. Μπορεί να προκαλέσει βαριά σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να
προκαλέσει δερματικά εγκαύματα. Η εισπνοή συγκεντρώσεων σταγονιδίων μπορεί
να προκαλέσει ερεθισμό βλεννογόνου και αναπνευστικό ερεθισμό, καθώς και
εγκαύματα με πιθανό πνευμονικό οίδημα. Μπορεί να είναι θανατηφόρο σε
περίπτωση κατάποσης.
Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση επαφής με τα μάτια και το δέρμα ή
σε περίπτωση κατάποσης. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα, ζητήστε
αμέσως ιατρική φροντίδα.

5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
5.1

Πυροσβεστικά μέσα

Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο για την πυρκαγιά.
Μέσα πυρόσβεσης που ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται: Κανένα γνωστό.

5.2

Ειδικοί κίνδυνοι που
προκύπτουν από την
ουσία ή το μείγμα

Το υδροξείδιο του νατρίου αντιδρά με τα περισσότερα μέταλλα για να σχηματίσει
εύφλεκτο αέριο υδρογόνο.
Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Η καύση ενδέχεται να προκαλέσει την έκλυση
οξειδίων του άνθρακα, του αζώτου, του φωσφόρου και του χλωρίου.

5.3

Συμβουλές προς τους
πυροσβέστες

Να φοράτε αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος και προστατευτικό
ρουχισμό για να αποτρέψετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
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6. ΜΕΤΡΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ
6.1

Προσωπικές
προφυλάξεις,
προστατευτικός
εξοπλισμός και
διαδικασίες έκτακτης
ανάγκης

Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως μπότες από καουτσούκ και γάντια από
καουτσούκ μεγάλης αντοχής.

6.2

Περιβαλλοντικές
προφυλάξεις

Μην ξεπλένετε στην αποχέτευση.

6.3

Μέθοδοι και υλικά για
περιορισμό και
καθαρισμό

6.4

Παραπομπές σε άλλες
ενότητες

Περιορίστε την εκχείλιση.
Διάλυμα μετουσίωσης: Εξουδετερώστε με αραιωμένα οξέα όπως το οξικό οξύ.
Συλλέξτε με αδρανές απορροφητικό υλικό. Τοποθετήστε σε κατάλληλο περιέκτη
απόρριψης.
Όλα τα άλλα: Συλλέξτε με αδρανές απορροφητικό υλικό. Τοποθετήστε σε κατάλληλο
περιέκτη απόρριψης.
Δείτε την ενότητα 8 για τον κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό και την
ενότητα 13 για τις κατάλληλες μεθόδους διάθεσης αποβλήτων.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
7.1

Προφυλάξεις για
ασφαλή χειρισμό

Να φοράτε προστατευτικά γάντια και τυπικά γυαλιά ασφαλείας εργαστηρίου.
Εφαρμόζετε ορθές εργαστηριακές πρακτικές. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το
δέρμα και τα ρούχα. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών ή συγκεντρώσεων σταγονιδίων.
Να χρησιμοποιείται με επαρκή αερισμό. Να πλένεστε σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

7.2

Συνθήκες για την
ασφαλή αποθήκευση,
συμπεριλαμβανομένων
τυχόν ασυμβατοτήτων

Ανατρέξτε στην ετικέτα της συσκευασίας, για πληροφορίες φύλαξης.

7.3

Ειδική τελική χρήση
(-εις)

Για χρήση σε διαγνωστικό εργαστηριακό περιβάλλον σύμφωνα με το ένθετο
προϊόντος ή τη σημείωση εφαρμογής.

8. ΈΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
8.1

Παράμετροι ελέγχου

Χημική
ουσία
Υδροξείδιο
του νατρίου

Όρια/Πηγή έκθεσης κατά τη διάρκεια της
εργασίας
2 mg/m3 TWA OSHA PEL
Ανώτατο όριο ACGIH TLV 2 mg/m3
2 mg/m3 STEL UK WEL
2 mg/m3 TWA Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία

Οξικό οξύ

10 ppm TWA OSHA PEL
10 ppm TWA, 15 ppm STEL ACGIH TLV
10 ppm TWA, 15 ppm STEL UK WEL
10 ppm TWA EU OEL, Γαλλία
10 ppm TWA, 15 ppm STEL Ισπανία, Βέλγιο
Δεν έχουν προσδιορισθεί

Δινάτριο
διένυδρο
άλας του
αιθυλενοδιαμινοτετραοξικού οξέος
8.2

Έλεγχοι έκθεσης
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Μηχανολογικοί έλεγχοι: Να χρησιμοποιείται με επαρκή γενικό αερισμό
εργαστηρίου ή συσκευή εξαερισμού για τη διατήρηση των επιπέδων
έκθεσης κάτω από τα όρια επαγγελματικής έκθεσης.
Αναπνευστική προστασία: Δεν απαιτείται καμία κανονικά.
Προστασία χεριών: Να φοράτε γάντια χημικής αντοχής όπως γάντια
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από ελαστικό ή νεοπρένιο.
Προστασία ματιών: Να φοράτε τυπικά εργαστηριακά γυαλιά ασφαλείας.
Προστασία δέρματος: Να φοράτε εργαστηριακή στολή.
Άλλοι έλεγχοι: Συνιστάται για την ασφάλειά σας ντους και πλύσιμο
ματιών.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
9.1

Πληροφορίες για τις
βασικές φυσικές και
χημικές ιδιότητες:

Από όσα γνωρίζουμε, οι χημικές και φυσικές ιδιότητες δεν έχουν ερευνηθεί εις βάθος.
Εμφάνιση: D-mix P: Ανοιχτό έως
σκούρο ροζ, διαυγές παγωμένο υγρό
Σφαιρίδια: Αδιαφανές, λευκό εναιώρημα
σωματιδίων.
Ρυθμιστικό διάλυμα υβριδοποίησης:
Διαυγές, άχρωμο υγρό
Ρυθμιστικό διάλυμα εξουδετέρωσης:
Διαυγές, άχρωμο υγρό
Εκκινητές: Διαυγές, άχρωμο υγρό
Διάλυμα μετουσίωσης: Διαυγές,
άχρωμο υγρό
Ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης: Διαυγές,
άχρωμο υγρό
Ρυθμιστικό διάλυμα SAPE: Διαυγές,
άχρωμο υγρό
Οσμή: Ρυθμιστικό διάλυμα
εξουδετέρωσης, διάλυμα μετουσίωσης:
Στυφή οσμή
Όλα τα άλλα: Άοσμο
Κατώτατο όριο οσμών: Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
pH: Το ανασχετικό διάλυμα είναι όξινο
Σημείο τήξης/σημείο ψύξης: Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Σημείο βρασμού: Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα
Σημείο ανάφλεξης: Μη εύφλεκτο
Ταχύτητα εξάτμισης: Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα
Όρια ευφλεκτότητας:
LEL: Δεν εφαρμόζεται
UEL: Δεν εφαρμόζεται
Πίεση ατμού: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα
δεδομένα
Μοριακός τύπος: Μείγμα

Πυκνότητα ατμού: Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Ειδικό βάρος: Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα
Διαλυτότητα: Ουσία διαλυτή
στο νερό
Συντελεστής κατανομής
οκτανόλης/νερού: Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Θερμοκρασία
αυτοανάφλεξης: Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Θερμοκρασία αποσύνθεσης:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα
δεδομένα
Ιξώδες: Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα
Εκρηκτικές ιδιότητες: Μη
εκρηκτικό
Οξειδωτικές ιδιότητες: Μη
οξειδωτικό
Σχετική πυκνότητα: Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Ευφλεκτότητα (στερεό/αέριο):
Δεν εφαρμόζεται

Μοριακό βάρος: Μείγμα
9.2

Άλλες πληροφορίες

Καμία διαθέσιμη

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
10.1 Αντιδραστικότητα

Μη αντιδραστικό υπό κανονικές συνθήκες

10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό
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10.3 Πιθανότητα
επικίνδυνων
αντιδράσεων

Καμία γνωστή

10.4 Συνθήκες προς
αποφυγή

Καμία γνωστή

10.5 Μη συμβατά υλικά

Αποφύγετε την επαφή με ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες.

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα
αποσύνθεσης

Η θερμική αποσύνθεση ενδέχεται να προκαλέσει την έκλυση οξειδίων του άνθρακα,
του αζώτου, του φωσφόρου και του χλωρίου.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
11.1 Πληροφορίες για
τοξικολογικές
επιπτώσεις

Οξείες επιδράσεις υπερέκθεσης:



Εισπνοή

Η εισπνοή συγκεντρώσεων σταγονιδίων μπορεί να προκαλέσει μέτριο έως βαρύ
ερεθισμό βλεννογόνων και ανώτερης αναπνευστικής οδού. Η βαριά υπερέκθεση
ενδέχεται να προκαλέσει πνευμονική βλάβη.



Κατάποση

Διάλυμα μετουσίωσης και ρυθμιστικό διάλυμα: Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει
διάβρωση των βλεννογόνων, του οισοφάγου και του στομάχου με σοκ και δυνητική
διάτρηση και περιτονίτιδα. Μπορεί να είναι θανατηφόρος.
Όλα τα άλλα: Μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του γαστρεντερικού, ναυτία ή εμετό.



Επαφή με το δέρμα

Διάλυμα μετουσίωσης: Μπορεί να προκαλέσει μέτριο έως βαρύ ερεθισμό με πιθανά
δερματικά εγκαύματα.
Όλα τα άλλα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα.



Επαφή με τα μάτια

Διάλυμα μετουσίωσης: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα με πιθανή
μόνιμη βλάβη.
Όλα τα άλλα: Μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στα μάτια.



Χρόνια αποτελέσματα
υπερέκθεσης

Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα.



Καρκινογόνος ή πιθανή
καρκινογόνος ουσία

Κανένα από τα συστατικά δεν αναφέρεται ως καρκινογόνος ή πιθανή καρκινογόνος
ουσία.



Τιμές οξείας
τοξικότητας

Υδροξείδιο του νατρίου: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Οξικό οξύ: Από το στόμα - αρουραίος LD50: 3.310 mg/kg, από το δέρμα - κουνέλι:
1.060 uL/kg
Δινάτριο διένυδρο άλας του αιθυλενοδιαμινοτετραοξικού οξέος: Από το στόμα αρουραίος LD50: 2.000 mg/kg
Εξ όσων γνωρίζουμε, οι τοξικολογικές ιδιότητες δεν έχουν ερευνηθεί εις βάθος.



Διάβρωση/ερεθισμός
δέρματος

Υδροξείδιο του νατρίου: Διαβρωτικό έως πολύ διαβρωτικό για το ανθρώπινο δέρμα.
Οξικό οξύ: Διαβρωτικό για το ανθρώπινο δέρμα.



Βλάβη/ερεθισμός
ματιών

Υδροξείδιο του νατρίου: Πολύ ερεθιστικό έως διαβρωτικό με κίνδυνο σοβαρής
βλάβης για τους οφθαλμούς σε κουνέλια.
Οξικό οξύ: Πολύ ερεθιστικό έως διαβρωτικό με κίνδυνο σοβαρής βλάβης για τους
οφθαλμούς σε κουνέλια.



Αναπνευστικός
ερεθισμός

Υδροξείδιο του νατρίου: Οι συγκεντρώσεις σταγονιδίων είναι ισχυρά ερεθιστικά.



Αναπνευστική
ευαισθητοποίηση

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα



Ευαισθητοποίηση
δέρματος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα



Μεταλλαξιγένεση
βλαστικών κυττάρων

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα



Καρκινογένεση

Κανένα από τα συστατικά δεν αναφέρεται ως καρκινογόνο ή ενδεχόμενο καρκινογόνο
κατά IARC, NTP, OSHA ή την ΕΕ.
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Αναπαραγωγική
τοξικότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα



Ειδική τοξικότητα στα
όργανα-στόχους

Μοναδική έκθεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Επανάληψη έκθεσης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
12.1 Τοξικότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

12.2 Ανθεκτικότητα και
ικανότητα
αποικοδόμησης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

12.3 Δυναμικό
βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

12.4 Κινητικότητα στο
έδαφος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

12.5 Αποτελέσματα της
αξιολόγησης PBT και
vPvB

Δεν απαιτείται.

12.6 Άλλες ανεπιθύμητες
ενέργειες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης
αποβλήτων

Απορρίψτε τα με τα βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα.
Απορρίψτε σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς
περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
14.1 Αριθμός
ΟΗΕ
Υπουργείο
Μεταφορών ΗΠΑ
Μεταφορά
επικίνδυνων
εμπορευμάτων
Καναδά (Canadian
TDG)
Μεταφορά
επικίνδυνων
εμπορευμάτων
οδικώς/σιδηροδρομι
κώς στην ΕΕ (EU
ADR/RID)
Διεθνής ναυτιλιακός
κώδικας επικίνδυνων
εμπορευμάτων
(IMDG)
Διεθνής ένωση
αεροπορικών
μεταφορών/Διεθνής
οργάνωση πολιτικής
αεροπορίας
(IATA/ICAO)

14.3 Τάξη(-εις)
κινδύνου

14.4 Ομάδα
συσκευασίας

Δεν υπάρχει

14.2 Κατάλληλη
ονομασία
αποστολής ΟΗΕ
Δεν προβλέπεται

Δεν υπάρχει

Δεν υπάρχει

14.5
Περιβαλλοντικοί
κίνδυνοι
Δεν εφαρμόζεται

Δεν υπάρχει

Δεν προβλέπεται

Δεν υπάρχει

Δεν υπάρχει

Δεν εφαρμόζεται

Δεν υπάρχει

Δεν προβλέπεται

Δεν υπάρχει

Δεν υπάρχει

Δεν εφαρμόζεται

Δεν υπάρχει

Δεν προβλέπεται

Δεν υπάρχει

Δεν υπάρχει

Δεν εφαρμόζεται

Δεν υπάρχει

Δεν προβλέπεται

Δεν υπάρχει

Δεν υπάρχει

Δεν εφαρμόζεται

14.6 Ειδικές προφυλάξεις
για τον χρήστη
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14.7 Χύδην μεταφορά
σύμφωνα με το
παράρτημα ΙΙ MARPOL
73/78 και του κώδικα
IBC

Δεν εφαρμόζεται

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
15.1 Κανονισμοί/
νομοθεσία σχετικά με
την ασφάλεια, την
υγεία και το
περιβάλλον για την
ουσία ή το μείγμα για
το LABType SSO
DNA Typing Test /
LABType XR and
CWD DNA
Typing Test

Κατάλογος TSCA ΗΠΑ: Το παρόν προϊόν είναι ιατρική συσκευή. Οι ιατρικές
συσκευές δεν υπόκεινται στο TSCA.
Η.Π.Α. SARA τίτλος ΙΙΙ:
 Κατηγορίες κινδύνου ενότητας 311/312: Οξεία υγεία
 Ενότητα 313 (40 CFR 372): Μη καταχωρισμένο
Πρόταση 65 Καλιφόρνιας: Το προϊόν αυτό περιέχει υδράργυρο, που είναι γνωστό
στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί περιβαλλοντική τοξικότητα. Το προϊόν
αυτό περιέχει θειικό οξύ. Οι συγκεντρώσεις σταγονιδίων ισχυρών ανόργανων οξέων
που περιέχουν θειικό οξύ είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν
καρκίνο.
Κανονισμοί WHMIS του Καναδά: Το παρόν προϊόν είναι ιατρική συσκευή. Οι ιατρικές
συσκευές δεν υπόκεινται στο WHMIS.
Νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος του Καναδά: Το παρόν προϊόν είναι
ιατρική συσκευή. Οι ιατρικές συσκευές δεν υπόκεινται στο DSL.
Ευρωπαϊκός κατάλογος των υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών: Το παρόν
προϊόν είναι ιατρική συσκευή. Οι ιατρικές συσκευές δεν υπόκεινται σε γνωστοποίηση.
Αυστραλία: Το παρόν προϊόν είναι ιατρική συσκευή. Οι ιατρικές συσκευές δεν
υπόκεινται σε γνωστοποίηση.
Ιαπωνία: Το παρόν προϊόν είναι ιατρική συσκευή. Οι ιατρικές συσκευές δεν
υπόκεινται σε γνωστοποίηση.
Κορέα: Το παρόν προϊόν είναι ιατρική συσκευή. Οι ιατρικές συσκευές δεν υπόκεινται
σε γνωστοποίηση.
Φιλιππίνες: Το παρόν προϊόν είναι ιατρική συσκευή. Οι ιατρικές συσκευές δεν
υπόκεινται σε γνωστοποίηση.
Κίνα: Το παρόν προϊόν είναι ιατρική συσκευή. Οι ιατρικές συσκευές δεν υπόκεινται σε
γνωστοποίηση.

15.2 Κανονισμοί/
νομοθεσία σχετικά με
την ασφάλεια, την
υγεία και το
περιβάλλον για την
ουσία ή το μείγμα για
το KIR SSO
Genotyping DNA Test

Κατάλογος TSCA ΗΠΑ: Δεν έχει καθοριστεί. Μόνο για ερευνητική χρήση.
Η.Π.Α. SARA τίτλος ΙΙΙ:
 Κατηγορίες κινδύνου ενότητας 311/312: Μη επικίνδυνο
 Ενότητα 313 (40 CFR 372): Μη καταχωρισμένο.
Πρόταση 65 Καλιφόρνιας: Το προϊόν αυτό δεν περιέχει χημικές ουσίες που να
περιλαμβάνονται αυτήν τη στιγμή στη λίστα της Καλιφόρνιας με γνωστές
καρκινογόνες ουσίες και αναπαραγωγικές τοξίνες.
Κανονισμοί WHMIS του Καναδά: Δεν έχει καθοριστεί. Μόνο για ερευνητική χρήση.
Νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος του Καναδά: Δεν έχει καθοριστεί. Μόνο
για ερευνητική χρήση.
Ευρωπαϊκός κατάλογος των υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών: Δεν έχει
καθοριστεί. Μόνο για ερευνητική χρήση.
Αυστραλία: Δεν έχει καθοριστεί. Μόνο για ερευνητική χρήση.
Ιαπωνία: Δεν έχει καθοριστεί. Μόνο για ερευνητική χρήση.
Κορέα: Δεν έχει καθοριστεί. Μόνο για ερευνητική χρήση.
Φιλιππίνες: Δεν έχει καθοριστεί. Μόνο για ερευνητική χρήση.
Κίνα: Δεν έχει καθοριστεί. Μόνο για ερευνητική χρήση.

16. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διαβάθμιση NFPA: Πυρκαγιά: 0

Υγεία: 3

Αντιδραστικότητα: 0

Κατηγορίες GHS και φράσεις κινδύνου για αναφορά (Ανατρέξτε στις Ενότητες 2 και 3):
Διάβρ. δέρμ. κατηγ. 1 – Διάβρωση δέρματος κατηγορία 1
Διάβρ. οφθαλ. κατηγ. 1 – Διάβρωση οφθαλμού κατηγορία 1
Οφθαλ. Ερεθ. κατηγ. 2 – Οφθαλμικός ερεθισμός κατηγορία 2
Ερεθ. Δέρμ. κατηγ. 2 – Ερεθιστικό για το δέρμα κατηγορία 2
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
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H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.
Κατηγορίες της ΕΕ και φράσεις κινδύνου για αναφορά (Ανατρέξτε στις Ενότητες 2 και 3):
C Διαβρωτικό
R10 Εύφλεκτο
R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

17. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Αναθεώρηση

Ημερομηνία

01

08 Απρ. 2019

02

17 Σεπτ. 2020

03

Τρέχουσα

Περιγραφή αναθεώρησης

Αναβαθμισμένο σύστημα ελέγχου εσωτερικού εγγράφου. Δεν υπάρχουν
αλλαγές στο περιεχόμενο του εγγράφου.
Ενημερώθηκαν οι πληροφορίες επικοινωνίας και η διεύθυνση για να
αντικατοπτρίζουν την αλλαγή στη διαδικτυακή τοποθεσία του νόμιμου
κατασκευαστή.
Το έγγραφο μεταφέρθηκε στο τρέχον πρότυπο.

Θεωρείται ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι σωστές και προορίζονται για χρήση ως οδηγός. Η One Lambda δεν φέρει καμία
ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τον χειρισμό ή την επαφή με το παραπάνω προϊόν. Δείτε την πίσω όψη του
τιμολογίου ή του δελτίου συσκευασίας για πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις πώλησης.
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