OHUTUSKAART
LABScreen™Multi
Kemikaali ohutuskaart (SDS) on koostatud kooskõlas standardiga 29 CFR 1910.1200 ja komisjoni määrusega (EL)
nr 453/2010, millega muudetakse määrusi 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008 (CLP).

1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE
1.1

Toote identifikaator

LABScreen™ Multi

Tootekataloogi tunnus

LSMUTR

Sünonüümid

Puuduvad.

SDS-i muudatuse
kuupäev
1.2

Aine või segu
asjaomased
kindlaksmääratud
kasutusalad ning
kasutusalad, mida ei
soovitata

Kasutamiseks HLA antikehade tuvastamiseks voolutsütomeetriaga.

1.3

Tootja

One Lambda, Inc.

E-post

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Hädaabitelefoni number

Ohtlike materjalide [või ohtlike ainetega] juhud
Pritsmed, leke, tulekahju, kokkupuude või õnnetusjuhtum
Helistage CHEMTREC-ile (24 tundi)
1-800-424-9300 CCN 836833, USA ja Kanada
+1-703-741-5970 muud riigid peale USA ja Kanada

1.4

2. OHTUDE KIRJELDUS
2.1

Aine või segu
klassifitseerimine

GHS-i klassifikatsioon:
ei ole klassifitseeritud ohtlikuna
EÜ valmistise klassifikatsioon (1999/45/EC): kahjulik (Xn) R22

2.2

Märgistuselemendid

Ei ole nõutav.

2.3

Muud ohud

Puuduvad.

3. KOOSTIS / ANDMED KOOSTISOSADE KOHTA
3.1 Segu
Kemikaal

CAS/EINECSnumber

Kogus
(gm%)

Naatriumasiid (pesakesed
& 10X pesupuhver)

26628-22-8 / 232731-8

0,1%

EÜ
klassifikatsioon
(67/548/EEC)
N, T+, R28, R32,
R50/53

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

Täpsemaid andmeid EÜ klassifikatsiooni kohta vt lõik 16
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Kõik teised koostisosad on USA OSHA ohtudest teavitamise regulatsiooni (OSHA Hazard Communication Regulation
(29 CFR 1910.1200)) määratluse järgi ohutud. Kanada WHMIS-i regulatsioonide ja EÜ direktiivide ohtlike ainete ja
preparaatide klassifikatsiooni alusel ohutud ained. See toode sisaldab loomset algmaterjali ja seda tuleb käsitseda
järgides tavapäraseid bioloogilise ohutuse ettevaatusabinõusid.

4. ESMAABI MEETMED
4.1

Esmaabi meetmete
kirjeldus

Silma sattumisel: loputage silmi kohe suure koguse veega. Pöörduge arsti poole,
kui ärritusnähud püsivad.
Nahale sattumisel: peske nahka kohe seebi ja suure koguse veega. Pöörduge arsti
poole, kui tekivad ärritusnähud või muud sümptomid.
Allaneelamisel: kui isik on teadvusel, loputage suud kohe veega. Seejärel laske
kannatanul juua üks või kaks klaasi vett. Pöörduge kohe arsti poole.
Sissehingamisel: viige isik värske õhu kätte. Kui isik ei hinga, alustada kunstlikku
hingamist. Hingamisraskuse korral anda hapnikku. Pöörduge arsti poole.

4.2

Kõige olulisemad
sümptomid ja mõjud,
nii ägedad kui hilised

Võib põhjustada silmade ja naha ärrituse. Võib olla kahjulik allaneelamisel,
sissehingamisel või imendudes naha kaudu. Võib muuta geenimaterjali.

4.3

Mis juhtudel tuleb kohe
pöörduda arsti poole
ning vajalik on
spetsiaalne ravi

Allaneelamisel pöörduge kohe arsti poole.

5. MEETMED TULEKAHJU KORRAL
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Sobivad
tulekustutusvahendid
SOBIMATUD
tulekustutusvahendid

Kõik tulekahju kustutamiseks sobivad vahendid.

Toimeaine või seguga
seotud eriohud
Põlemisel eralduvad
ohtlikud ühendid

Puuduvad

Soovitused
tuletõrjujatele

Kandke autonoomset hingamisaparaati ja kaitseriietust, et vältida kokkupuudet naha
ja silmadega.

Ei ole teada.

Eritab tulekahju tingimustes toksilisi aure ja tihedat musta suitsu.

6. ÕNNETUSE VÄLTIMISE ABINÕUD
6.1

Isikukaitsemeetmed
ja -vahendid ning
toimimine õnnetuse
korral

Kandke kaitsevahendeid, sealhulgas kummikuid ja paksust kummist kindaid.

6.2

Keskkonnakaitse

Ärge valage kanalisatsiooni. Kui see juhtub, loputage torud suure koguse veega.

6.3

Saastuse likvideerimise
meetmed

Laske imenduda inertsesse absorbentmaterjali. Koguge ja asetage vastavasse
jäätmekonteinerisse. Peske jääkide jäljed veega.

6.4

Viide teistele
peatükkidele

Sobivad isikukaitsevahendid on toodud peatükis 8 ning juhised jäätmete
kõrvaldamiseks peatükis 13.

7. KÄSITSEMINE JA HOIDMINE
7.1

Ohutu käsitsemise
ettevaatusabinõud

TDX-OLI-DMR-PS-1457, ver 03
Jõustumise kuupäev:

Kandke laborikitlit, kaitseprille ja kemikaalikindlaid kindaid. Järgige häid laboritavasid.
Vältige kontakti silmade, naha ja riietega. Käsitsemise järel peske põhjalikult käed.
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7.2

Ohutu hoiustamise
Säilitamise nõuded on toodud pakendi infolehel.
nõuded, sh sobimatused

7.3

Spetsiifiline kasutusala

Kasutamiseks HLA antikehade tuvastamiseks voolutsütomeetriaga.

8. KOKKUPUUTE PIIRANGUD / ISIKUKAITSEVAHENDID
8.1

8.2

Tehnilised parameetrid
Kemikaal

Töökeskkonna piirnormid/allikas

Naatriumasiid

0,29 mg/m3 ülemmäär ACGIH TLV
0,2 mg/m3 TWA, 0,4 mg/m3 (inhaleeritav) STEL DFG MAK
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL UK WEL
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL Hispaania, Prantsusmaa, Belgia

Kokkupuute kaitsemeetmed
Tehniline kontroll: tavakasutusel peaks olema piisav labori üldventilatsioon.
Hingamisteede kaitse: normaaljuhul ei ole vajalik.
Käte kaitse: kandke kemikaalile läbilaskmatuid kindaid.
Silmade kaitse: soovitatav on kasutada labori kaitseprille.
Naha kaitse: kanda laboripõlle.
Muud meetmed: soovitatav on esmaabi-dušš ja silmaloputus.

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED
9.1

Füüsikalistel ja keemilistel omadustel põhinev teave

Meie andmetel ei ole keemilisi ja füüsikalisi omadusi põhjalikult uuritud.
Välimus: Pesakesed: valge opaakne osakeste
suspensioon
Pesupuhver: läbipaistev värvitu vedelik
Lõhn: lõhnatu
Lõhna lävitase: andmed puuduvad
pH: andmed pole saadaval
Sulamispunkt/külmumispunkt: andmed puuduvad
Keemispunkt: andmed puuduvad
Leekpunkt: ei ole tuleohtlik
Aurustumine: andmed puuduvad
Tuleohtlikkuse piirid: LEL: ei ole asjakohane
UEL: ei ole asjakohane
Aururõhk: andmed puuduvad
Molekulivalem: segu
Molekulkaal: segu
9.2 Muu teave
Puudub.

Auru tihedus: andmed puuduvad
Suhteline tihedus: andmed puuduvad
Lahustuvus: andmed puuduvad
Jaotuskoefitsent oktanool/vesi: andmed puuduvad
Isesüttimistemperatuur: andmed puuduvad
Lagunemistemperatuur: andmed puuduvad
Viskoossus: andmed puuduvad
Plahvatusohtlikkus: ei ole plahvatusohtlik
Oksüdeerivad omadused: ei oksüdeeru
Suhteline tihedus: andmed puuduvad
Süttivus (tahke, gaas): ei ole asjakohane

10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME
10.1 Reaktiivsus

Tavatingimustes ei ole reaktiivne.

10.2 Keemiline stabiilsus

Stabiilne

10.3 Ohtlike reaktsioonide
tekke võimalus

Ei ole teada.

10.4 Tingimused, mida tuleb
vältida

Kuumus.

10.5 Sobimatud materjalid

Vältige kontakti metallide, hapete ja happekloriididega.

10.6 Kahjulikud
laguproduktid

Lämmastikoksiidid, vesinikbromiid, süsinikoksiidid ja süsivesinikud. Naatriumasiid
võib reageerida raskete metallidega, tekitades plahvatusohtlikke asiide. Reaktsioonid
hapetega võivad tekitada mürgiseid gaase.
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11. TOKSIKOLOOGILINE TEAVE
11.1 Teave toksikoloogiliste
mõjude kohta
Liigse kokkupuute ägedad
sümptomid
 Sissehingamisel

Udu sissehingamine võib tekitada hingamisteede ärrituse ning allaneelamisele
sarnased süsteemsed mõjud.



Allaneelamisel

Sisaldab 0,1% naatriumasiidi. Naatriumasiidi allaneelamisel on teatiste põhjal
tekkinud hingeldus, iiveldus, oksendamine, rahutus, kõhulahtisus, vererõhulangus
(hüpotensioon) ja minestamine. Naatriumasiid on loomadele väga mürgine.



Nahale sattumine

Võib tekitada kerge ärrituse. Pikaaegne ja ulatuslik kokkupuude nahaga võib
imendumise tõttu tekitada allaneelamisele sarnaseid süsteemseid mõjusid.



Silma sattumine

Võib põhjustada ärritust.



Liigse kokkupuute
pikaajalised mõjud

Naatriumasiid võib mõjutada geenimaterjali.



Kartsinogeensus või selle
kahtlus

Ühtki komponentidest ei ole loetletud kartsinogeeni või arvatava kartsinogeenina.



Ägeda toksilisuse
väärtused

Naatriumasiid: LD50 suukaudne rotil: 27 mg/kg; LD50 dermaalne, küülik: 20 mg/kg
Arvutuslik ATEmix: LD50 suukaudne rotil: 27 027 mg/kg
Meie andmetel ei ole toksikoloogilisi omadusi põhjalikult uuritud.



Nahasöövitus/-ärritus

Andmed puuduvad. Võib olla kergelt ärritav.



Silmakahjustused/-ärritus

Andmed puuduvad. Võib olla kergelt ärritav.



Hingamisteede ärritus

Andmed puuduvad.



Hingamisteede
sensibiliseerimine

Andmed puuduvad.



Naha sensibiliseerimine

Andmed puuduvad. Sensibiliseerimine ei ole oodatav.



Tüviraku mutageensus

Andmed puuduvad.



Kartsinogeensus

OSHA, IARC, NTP, ACGIH ja EÜ ohtlike ainete direktiivi alusel ei ole ükski toote
koostisosadest loetletud kartsinogeenina.



Reproduktsioonitoksilisus Andmed puuduvad.



Sihtorgani spetsiifiline
toksilisus

Ühekordne kokkupuude: andmed puuduvad.
Korduv kokkupuude: Naatriumasiid: Kaheaastases kunstliku toitumisega uuringus
manustati 60 isas- ja 60 emasrotile 0, 5 või 10 mg/kg naatriumasiidi. Kogu uuringu
perioodi kohta täheldati annusest sõltuvat keskmise kehakaalu langust. Keskmised
toidukogused olid nii kõrgema kui ka madalama annuse rühmades väiksemad kui
kontrollnäitajad. Naatriumasiid tekitas ajunekroosi ja kardiovaskulaarset kollapsit,
mida täheldati autopsial ja histopatoloogilistes uuringutes. Kliinilisel jälgimisel
täheldati letargiat, krampe manustamisel, inaktiivsust, kõhnumist ja varvastel kõndi.
LOAEL (2 aastat, rott) oli 5 mg/kg päevas.

12. KESKKONNARISK
12.1 Toksilisus

Naatriumasiid: LC50/96 h daphnia pulex 4,2 mg/L; LC50/96 h vikerforell 0,8–1,6 mg/L

12.2 Püsivus ja
lagundatavus

Andmed puuduvad.

12.3 Bioakumuleeruvus

Andmed puuduvad.

12.4 Liikuvus mullas

Andmed puuduvad.

12.5 PBT ja vPvB
hinnangute tulemused

Ei ole tarvilik.

12.6 Muud kõrvaltoimed

Ei ole teada.
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13. JÄÄTMEKÄITLUS
13.1 Jäätmete töötlusviisid

Kõrvaldada koos bioloogiliselt ohtlike jäätmetega.
Jäätmed kõrvaldada kooskõlas kõigi riiklike ja kohalike keskkonnaseadustega.

14. VEONÕUDED

US DOT
Kanada TDG
EU ADR/RID
IMDG

IATA/ICAO

14.1 ÜRO
number
Puuduvad
Puuduvad
Puuduvad
Puuduvad
Puuduvad

14.2 ÜRO lasti
õige nimetus
Reguleerimata
Reguleerimata
Reguleerimata
Reguleerimata
Reguleerimata

14.3 Ohuklass(id)

14.4 Pakendamisgrupp

Puuduvad
Puuduvad
Puuduvad
Puuduvad
Puuduvad

Puuduvad
Puuduvad
Puuduvad
Puuduvad
Puuduvad

14.6 Eriettevaatusabinõud
kasutajale

Ei ole asjakohane.

14.7 MARPOL 73/78 lisa II ja
IBC koodiga kooskõlas
mahtlastina transport

Ei ole asjakohane.

14.5 Ohud
keskkonnale
Ei ole asjakohane
Ei ole asjakohane
Ei ole asjakohane
Ei ole asjakohane
Ei ole asjakohane

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID
15.1 Toimeaine või segu ohutust, tervise- ning keskkonnamõjusid puudutavad
keskkonnaregulatsioonid/õigusaktid
U.S. TSCA Inventory: toode on meditsiiniseade. Meditsiiniseadmed ei kuulu reguleerimisele.
U.S. SARA Title III:
 lõik 311/312 ohukategooriad: mitte kahjulik
 lõik 313 (40 CFR 372): ei kuulu nimekirja
California Proposition 65: see toode ei sisalda kemikaale, mis kuuluvad praegu California tuntud kartsinogeenide ja
reproduktsioonitoksiinide nimekirja.
Canada WHMIS: toode on meditsiiniseade. Meditsiiniseadmed ei kuulu WHMIS-i reguleerimisalasse.
Canadian Environmental Protection Act: toode on meditsiiniseade. Meditsiiniseadmed ei kuulu DSL-i
reguleerimisalasse.
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances: toode on meditsiiniseade. Meditsiiniseadmed ei
kuulu reguleerimisele.
Austraalia: toode on meditsiiniseade. Meditsiiniseadmed ei kuulu reguleerimisele.
Jaapan: toode on meditsiiniseade. Meditsiiniseadmed ei kuulu reguleerimisele.
Korea: toode on meditsiiniseade. Meditsiiniseadmed ei kuulu reguleerimisele.
Filipiinid: toode on meditsiiniseade. Meditsiiniseadmed ei kuulu reguleerimisele.
Hiina: toode on meditsiiniseade. Meditsiiniseadmed ei kuulu reguleerimisele.

16. MUU TEAVE
NFPA skoor. Tuleohtlikkus: 0

Tervis: 1

Reaktiivsus: 0

GHS-i klassid ja riskilausete näited (vt lõigud 2 ja 3):
Acute Tox 2 – ägeda toksilisuse 2. ohukategooria
Aquatic Acute 1 – veeorganismidele ägeda toksilisuse 1. ohukategooria
Aquatic Chronic 1 – veeorganismidele kroonilise toksilisuse 1. ohukategooria
H300 Allaneelamisel surmav.
H400 Väga toksiline veeorganismidele.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EÜ klassid ja riskilausete näited (vt lõigud 2 ja 3):
N Keskkonnaohtlik
T+ Väga toksiline
R22 Kahjulik allaneelamisel.
TDX-OLI-DMR-PS-1457, ver 03
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R28 Väga mürgine allaneelamisel.
R32 Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.
R50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.
Märkus. Kui kanalisatsiooni satub oluline kogus naatriumasiidi sisaldavat reaktiivi, võib naatriumasiid laguneda ja tekivad
vase ning tina metallasiidid. See võib tekitada plahvatusohu. Vt „Safety Management No. CDC-22 (United States Center
for Disease Control) Decontamination of Laboratory Sink Drains to remove Azide Salts.“

17. TEABE UUENDUSED
Redaktsioon

Kuupäev

Redaktsiooni kirjeldus

01

8. aprill 2019

Uuendatud ettevõttesisene dokumendihaldussüsteem. Dokumendi sisu ei
ole muudetud.

02

21. september 2019

Uuendatud kontaktandmed ja aadress tootja veebilehel.

03

Kehtiv

Ülekandmine uude malli ja CE-märgise eemaldamine.

Eespool toodud teavet peetakse kehtivaks, kuid see ei ole täielik ja seda tuleb kasutada vaid juhisena. One Lambda ei võta
vastutust kahjude eest, mis on tingitud selle toote käitlemisest või kokkupuutest sellega. Täiendavaid müügitingimusi vt arve
või saatelehe tagaküljelt.
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