BEZPEČNOSTNÍ LIST
FlowPRA™ Test
Bezpečnostní list (BL) sestavený podle 29 CFR 1910.1200 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení
č. 1907/2006 (REACH), a nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
Identifikátor produktu

FlowPRA™ Test Kits

Synonyma

Žádné

Datum revize
bezpečnostního listu

Viz zápatí dokumentu

1.2

Příslušná určená
použití látky nebo
směsi a nedoporučená
použití

K použití pro detekci protilátky HLA pomocí průtokové cytometrie.

1.3

Výrobce

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

1.1

Autorizovaný zástupce
pro Evropu
1.4

Telefonní číslo pro
naléhavé situace

Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175,
Hannover, Německo
Při incidentech s nebezpečnými materiály [nebo nebezpečným zbožím]
Rozlití, únik, požár, expozice, nehoda
Volejte CHEMTREC (24 hodin denně)
1-800-424-9300 (US/Kanada) CCN 836833
1-703-741-5970 (mezinárodní)

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1
2.2
2.3

Klasifikace látky nebo
směsi
Prvky označení

Klasifikace GHS:
Není klasifikováno jako nebezpečné
Klasifikace přípravku v EU (1999/45/ES): Škodlivý (Xn) R22

Další nebezpečnost

Nejsou vyžadovány.
Žádné

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.2

Směs
Chemická
látka

Číslo
CAS/EINE
CS

Azid sodný

26628-22-8
/ 232-731-8

Množství
(gm%)
0,1%

Klasifikace
EU
(67/548/ES)

Klasifikace
CLP/GHS

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

Akutní toxicita 2
(H300),
Nebezpečný pro
vodní prostředí akutně 1 (H400),
Nebezpečný pro
vodní prostředí chronicky 1
(H410)

Další informace o klasifikaci EU viz bod 16.
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Všechny další složky nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle nařízení US OSHA
Hazard Communication Regulation (29 CFR 1910.1200),
Kanadské nařízení WHMIS a směrnice EU o klasifikaci a označování nebezpečných
látek a přípravků. Tento produkt obsahuje materiál pocházející ze zvířecích zdrojů a je
třeba s ním zacházet v souladu rutinními preventivními bezpečnostními opatřeními
týkajícími se biologické bezpečnosti.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1

Popis první pomoci

Při zasažení očí: Oči ihned vypláchněte velkým množstvím vody. Pokud se vyskytne a
přetrvává podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Ihned si kůži omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. V případě
podráždění nebo výskytu jiných symptomů vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Pokud je postižený při vědomí, ihned mu vypláchněte ústa vodou. Poté
nechejte postiženého vypít 1–2 sklenice vody. Okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
Při nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá,
zahajte umělé dýchání. Pokud postižený dýchá obtížně, je třeba mu podat kyslík.
Vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2

Nejdůležitější akutní a
opožděné symptomy a
účinky

Může způsobit podráždění očí a kůže. Může být škodlivý, pokud je polknut, vdechnut
nebo vstřebán kůží. Může měnit genetický materiál.

4.3

Pokyn týkající se
okamžité lékařské
pomoci a zvláštního
ošetření

Obsahuje lidské sérum. Se všemi krevními produkty se musí nakládat jako
s potencionálně infekčními. Krev, ze které byl získán tento produkt, byla při testování
v souladu s testy, které aktuálně vyžaduje FDA, shledána negativní. Žádné známé
metody nedokážou zaručit, že se v produktech z lidské krve nepřenášejí infekční
agens.
V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1

Hasiva

Použijte jakékoli hasivo vhodné pro okolní požár.
Hasiva, která se NESMĚJÍ použít: Žádné nejsou známy.

5.2

Zvláštní nebezpečnost
vyplývající z látky nebo
směsi

Žádné
Nebezpečné produkty hoření: Při požáru uvolňuje toxické výpary a vytváří hustý
černý kouř.

5.3

Pokyny pro hasiče

Používejte autonomní dýchací přístroj a ochranný oděv, aby se zabránilo kontaktu
s kůži a očima.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1

Opatření na ochranu
osob, ochranné
prostředky a nouzové
postupy

Používejte ochranné prostředky, včetně gumových bot a silných gumových rukavic.

6.2

Opatření na ochranu
životního prostředí

Nesplachujte do odtoku. Pokud k tomu dojde, propláchněte odtok velkým množstvím
vody.

6.3

Metody a materiál pro
omezení úniku a pro
čištění

Nechte vsáknout do inertního absorpčního materiálu. Zachyťte jej a odložte do
vhodné nádoby na likvidaci odpadu. Zbývající malá množství omyjte vodou.

6.4

Odkaz na ostatní body

Vhodné osobní ochranné vybavení viz bod 8 a vhodné metody likvidace odpadu viz
bod 13.
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7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
7.1

Opatření pro
bezpečnou manipulaci

Používejte laboratorní plášť, bezpečnostní brýle a rukavice odolné proti chemikáliím.
Při manipulaci s krevními produkty používejte metody správné laboratorní praxe.
Zabraňte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

7.2

Podmínky pro
bezpečné skladování
látek a směsí včetně
neslučitelných látek a
směsí

Informace o skladování viz štítek produktu.

7.3

Specifické
konečné/specifická
konečná použití

K použití se skupinou výrobků FlowPRA.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1

Kontrolní parametry
Chemická
látka
Azid sodný

8.2

Expoziční limity při práci / zdroj

0,29 mg/m3 Horní mez ACGIH TLV
0,2 mg/m3 TWA, 0,4 mg/m3 (vdechovatelný) STEL DFG
MAK
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL UK WEL
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL Španělsko, Francie, Belgie
Technické kontroly: Celkové větrání laboratoře musí být dostatečné pro normální
použití.
Ochrana dýchacích cest: Není běžně nutná.
Ochrana rukou: Používejte chemicky odolné rukavice.
Ochrana očí: Jsou doporučeny laboratorní ochranné brýle.
Ochrana kůže: Používejte laboratorní plášť.
Další opatření: Doporučuje se bezpečnostní sprchování a výplach očí.

Omezování expozice

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1

Informace o základních
fyzikálních a
chemických
vlastnostech:

Podle našich vědomostí nebyly chemické a fyzikální vlastnosti důkladně zkoumány.
Vzhled: Perličky: Bílá, neprůhledná
suspenze částic.
Anti-Human IgG-FITC: Velmi bledá
žlutá čirá kapalina.
Promývací pufr: Čirá bezbarvá
kapalina.
Zápach: Bez zápachu
Práh zápachu: Údaje nejsou
k dispozici
pH: Není dostupné
Bod tání/bod tuhnutí: Údaje nejsou
k dispozici
Bod varu: Údaje nejsou k dispozici
Bod vzplanutí: Nehořlavá
Rychlost odpařování: Údaje nejsou
k dispozici
Meze hořlavosti: Dolní mez
výbušnosti: Neuplatňuje se
Horní mez
výbušnosti: Neuplatňuje se
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Hustota par: Údaje nejsou k dispozici

Specifická hmotnost: Údaje nejsou
k dispozici
Rozpustnost: Rozpustná ve vodě
Rozdělovací koeficient
oktanol/voda: Údaje nejsou
k dispozici
Teplota samovznícení: Údaje nejsou
k dispozici
Teplota rozkladu: Údaje nejsou
k dispozici
Viskozita: Údaje nejsou k dispozici
Výbušné vlastnosti: Není výbušná
Oxidační vlastnosti: Není oxidační
činidlo
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Tlak páry: Údaje nejsou k dispozici
Molekulový vzorec: Směs

Relativní hustota: Údaje nejsou
k dispozici
Hořlavost (pevná látka, plyn):
Neuplatňuje se

Molekulová hmotnost: Směs
9.2

Další informace

Nejsou k dispozici.

10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita

Za běžných podmínek není reaktivní

10.2 Chemická stabilita

Stabilní

10.3 Možnost nebezpečných
reakcí

Žádné nejsou známy

10.4 Podmínky, kterým je
třeba zabránit

Horko

10.5 Nekompatibilní
materiály

Zamezte kontaktu s kovy, kyselinami a chloridy kyselin.

10.6 Nebezpečné produkty
rozkladu

Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku oxidů dusíku a hustého černého
kouře obsahujícího oxid uhelnatý a uhlovodíky. Azid sodný může reagovat s těžkými
kovy za vzniku výbušných azidů. Reakcí s kyselinami může vznikat toxický plyn.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Informace o toxických
účincích
Akutní účinky nadměrné
expozice

Vdechnutí

Nadýchání se mlhy může způsobit podráždění dýchacích cest a možné systémové
účinky podobné účinkům při požití.



Požití

Obsahuje 0,1 % azidu sodného. Bylo hlášeno, že požití azidu sodného způsobuje
dušnost, nevolnost, zvracení, neklid, průjem, pokles krevního tlaku (hypotenzi) a
kolaps. Pro živočichy je azid sodný považován za vysoce toxický.



Kontakt
s pokožkou

Může způsobit lehké podráždění. Vstřebávání při dlouhotrvajícím a rozsáhlém
kontaktu s kůží může vyústit v systémové symptomy jako při požití.



Kontakt s očima

Může způsobit podráždění.

Chronické účinky nadměrné
expozice

Existuje podezření, že azid sodný mění genetický materiál.



Karcinogenita nebo
podezření na
karcinogenitu

Žádná ze složek není na seznamu karcinogenů nebo suspektních karcinogenů.



Hodnoty akutní toxicity

Azid sodný: LD50 orálně potkan: 27 mg/kg; LD50 dermálně králík: 20 mg/kg
Výpočet ATEmix: LD50 orálně potkan: 27 027 mg/kg



Poleptání/podráždění
kůže



Poškození/podráždění
očí

Nejsou k dispozici žádné údaje. Může lehce dráždit.



Podráždění dýchacích
cest

Nejsou k dispozici žádné údaje.



Sensibilizace
dýchacích cest
Sensibilizace kůže
Mutagenicita
zárodečných buněk

Nejsou k dispozici žádné údaje.
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Podle našich vědomostí nebyly toxikologické vlastnosti důkladně zkoumány.
Nejsou k dispozici žádné údaje. Může lehce dráždit.

Nejsou k dispozici žádné údaje. Nepředpokládá se, že by způsobila senzibilizaci.
Nejsou k dispozici žádné údaje.
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Žádná ze složek tohoto produktu není v seznamech OSHA, IARC, NTP, ACGIH a
směrnice EU o nebezpečných látkách uvedená jako karcinogen.
Nejsou k dispozici žádné údaje.
Jednorázová expozice: Údaje nejsou k dispozici

Karcinogenicita
Reprodukční toxicita
Specifická toxicita pro
cílové orgány

Opakovaná expozice: Azid sodný: Byla provedena dvouletá studie krmení spočívající
v podávání dávky 0, 5 nebo 10 mg/kg azidu sodného skupině 60 samců a skupině 60
samic potkana. V době průběhu studie byl pozorován pokles průměrné tělesné
hmotnosti. Průměrné hodnoty konzumace potravy v nízkodávkové a vysokodávkové
skupině byly nižší než kontrolní hodnoty. Pitvou a histopatologickým vyšetřením byly
zjištěny nekróza mozku a kardiovaskulární kolaps vyvolané azidem sodným. Klinická
vyšetření odhalila letargii, křeče při dávce, polehávání, hubnutí a chůzi po špičkách.
LOAEL (2 roky, potkan) činila 5 mg/kg tělesné hmotnosti/den.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Toxicita

Azid sodný: LC50 / 96 hod. hrotnatka obecná (Daphnia pulex) 4,2 mg/l; LC50 / 96
hod. pstruh duhový 0,8-1,6 mg/l

12.2 Perzistence a
rozložitelnost

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.3 Bioakumulační
potenciál

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.4 Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.5 Výsledky hodnocení
PBT a vPvB

Nejsou vyžadovány.

12.6 Další nežádoucí účinky

Žádné nejsou známy.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1 Metody nakládání
s odpadem

Likvidujte s biologicky nebezpečným odpadem.
Likvidujte v souladu se všemi federálními, státními a místními předpisy pro ochranu
životního prostředí.

14. INFORMACE O PŘEPRAVĚ
14.1 Číslo OSN

US DOT
Kanadský TGD
EU ADR/RID
IMDG

IATA/ICAO

Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné

14.2 Oficiální
(OSN)
pojmenování
pro přepravu
Není regulováno
Není regulováno
Není regulováno
Není regulováno
Není regulováno

14.6 Speciální bezpečnostní
opatření pro uživatele

Neuplatňuje se

14.7 Hromadná přeprava
podle přílohy II úmluvy
MARPOL 73/78 a
předpisu IBC

Neuplatňuje se

14.3 Třída/třídy
nebezpečnosti

14.4 Obalová
skupina

Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné

Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné

14.5
Nebezpečnost
pro životní
prostředí
Neuplatňuje se
Neuplatňuje se
Neuplatňuje se
Neuplatňuje se
Neuplatňuje se

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
15.1 Předpisy týkající se
bezpečnosti, zdraví a
životního prostředí /
specifické právní
TDX-OLI-DMR-PS-1589, Rev. 03
Datum revize: 31 May 202231 May 2022

Seznam podle TSCA v USA: Zdravotnické prostředky nepodléhají TSCA.
Zákon USA SARA, hlava III:
 Část 311/312 Kategorie nebezpečnosti: Není nebezpečná
 Část 313 (40 CFR 372): Neuvedeno.
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předpisy týkající se
látky nebo směsi

Kalifornský návrh zákona č. 65 na ochranu zdrojů pitné vody před chemickým
znečištěním: Tento produkt neobsahuje žádné chemické sloučeniny v současnosti
uvedené na kalifornském seznamu známých karcinogenů a reprodukčních toxinů.
Kanadský WHMIS: Zdravotnické prostředky nepodléhají WHMIS
Kanadský zákon na ochranu životního prostředí: Zdravotnické prostředky nepodléhají
CEPA.
Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek: Zdravotnické
prostředky nepodléhají oznamování.
Austrálie: Není stanoven. Zdravotnické prostředky nepodléhají oznamování.
Japonsko: Není stanoven. Zdravotnické prostředky nepodléhají oznamování.
Korea: Není stanoven. Zdravotnické prostředky nepodléhají oznamování.
Filipíny: Není stanoven. Zdravotnické prostředky nepodléhají oznamování.
Čína: Není stanoven. Zdravotnické prostředky nepodléhají oznamování.

16. DALŠÍ INFORMACE
Hodnocení podle NFPA: Požár: 0

Zdraví: 1

Reaktivita: 0

Třídy podle GHS a R-věty pro referenci (viz body 2 a 3):
Akutní tox. 2 – Akutní toxicita kategorie 2
Vodní akutní 1 – Vodní akutní toxicita kategorie 1
Vodní chronická 1 – Vodní chronická toxicita kategorie 1
H300 Při požití může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Třídy podle EU a R-věty pro referenci (viz body 2 a 3):

N Nebezpečný pro životní prostředí
T+ Velmi toxický
Xn Zdraví škodlivý
R22 Zdraví škodlivý při požití.
R28 Vysoce toxický při požití.
R32 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Poznámka: Pokud se do potrubních systémů dostane podstatné množství činidel obsahujících azid sodný, může azid
sodný vytvořit azidy kovů obsahující měď nebo olovo. To může potenciálně způsobit explozi. Prohlédněte si „Řízení
bezpečnosti č. CDC-22 (Centrum pro kontrolu nemocí Spojených států) týkající se dekontaminace odtoků laboratorních
dřezů pro odstranění azidových solí“ („Safety Management No. CDC-22 (United States Center for Disease Control)
Decontamination of Laboratory Sink Drains to remove Azide Salts“).

17. HISTORIE REVIZÍ
Revize

Datum

Popis revize

01

8. dubna
2019

Aktualizovaný interní systém řízení dokumentů. Žádné změny obsahu
dokumentu.

02

21. září 2019

Aktualizované kontaktní údaje a adresa reflektující změnu sídla výrobního
zařízení.

03

Aktuální

Aktualizovaná šablona na aktuální revizi.

Výše uvedené informace jsou pokládány za správné, nelze je však pokládat za vše zahrnující a musí se považovat pouze za
vodítko. Společnost One Lambda nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku manipulace nebo styku s výše
uvedeným produktem. Další podmínky prodeje naleznete na druhé straně faktury nebo na dodacím listu v zásilce.
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