SAUGOS DUOMENŲ LAP AS
LABScreen™Multi
Saugos duomenų lapas (SDL) paruoštas laikantis 29 CFR 1910.1200 ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 453/2010, iš dalies
keičiančio reglamentą Nr. 1907/2006 (REACH), ir EK reglamento Nr. 1272/2008 (CLP).

1. MEDŽIAGOS ARBA PREPARATO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1

Produkto
identifikatorius

LABScreen™ Multi

Produkto kategorijos
identifikatorius

LSMUTR

Sinonimai

Nėra.

SDL peržiūros data
1.2

Medžiagos ar mišinio
nustatyti naudojimo
būdai ir
nerekomenduojami
naudojimo būdai

Skirti naudoti nustatant HLA antikūnus srovės citometrijos metodu.

1.3

Gamintojas

„One Lambda, Inc.“

El. paštas

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Pagalbos telefono
numeris

Dėl pavojingų medžiagų (arba pavojingų krovinių)
išsiliejimo, nuotėkio, gaisro, poveikio ar nelaimingo atsitikimo
skambinkite CHEMTREC (24 val. per parą)
1-800-424-9300 CCN 836833 JAV ir Kanadoje
+1-703-741-5970 už JAV ir Kanados ribų

1.4

2. GALIMI PAVOJAI
2.1

Medžiagų ar mišinių
klasifikavimas

GHS klasifikacija:
Neklasifikuojamas kaip pavojingas
ES preparato klasifikavimas (1999/45/EK): Kenksminga (Xn) R22

2.2

Ženklinimo elementai

Nereikalaujama.

2.3

Kiti pavojai

Nėra.

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.1 Mišinys
Chemikalas
Natrio azido (granulės ir
10X praplovimo buferis)

CAS / EINECS
numeris
26628-22-8 /
232-731-8

Kiekis
(gm%)
0,1 %

ES klasifikavimas
(67/548/EEB)
N, T+, R28, R32,
R50/53

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

Informaciją apie ES klasifikaciją žr. 16 skirsnyje.
Visos kitos sudedamosios dalys yra nepavojingos, kaip nurodyta JAV Profesinės saugos ir sveikatos apsaugos
administracijos (US OSHA) informavimo apie pavojingas medžiagas nuostatuose (29 CFR 1910.1200), Kanados
WHMIS (Darbo vietoje naudojamų pavojingų medžiagų informacinės sistemos) nuostatuose ir ES direktyvose dėl
pavojingų medžiagų klasifikavimo, žymėjimo bei ruošimo. Šiame produkte yra gyvulinės kilmės medžiagų, todėl turėtų
būti naudojamas laikantis įprastinių biologinės saugos reikalavimų.
www.onelambda.com
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4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1

Pirmosios pagalbos
priemonių aprašymas

Patekus į akis: nedelsiant praplaukite akis gausiu vandens kiekiu. Jei oda sudirginta
ir sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuplaukite odą dideliu vandens kiekiu, naudodami
muilą. Kreipkitės medicininės pagalbos, jei akys sudirgsta ar pasireiškia kiti
simptomai.
Prarijus: Jei nukentėjusysis (-ioji) nepraradęs (-usi) sąmonės, turite nedelsiant
praskalauti burną vandeniu. Po to pasirūpinkite, kad nukentėjusysis (-ioji) išgertų
vieną ar dvi stiklines vandens. Iškvieskite skubią medicininę pagalbą.
Įkvėpus: Išneškite (išveskite) nukentėjusįjį (-iąją) į gryną orą. Jei nukentėjusysis
(-ioji) nekvėpuoja, atlikite dirbtinį kvėpavimą. Jei nukentėjusiajam (-iajai) sunku
kvėpuoti, duokite deguonies. Kreipkitės medicininės pagalbos.

4.2

Svarbiausi simptomai
ir poveikis (ūmus
ir uždelstas)

Gali suerzinti akis ir odą. Gali būti pavojingas prarijus, įkvėpus ar absorbavus į odą.
Gali pakeisti genetinę medžiagą.

4.3

Nurodymas apie bet
kokios neatidėliotinos
medicinos pagalbos
ir specialaus gydymo
reikalingumą

Prarijus nedelsiant kreipkitės į gydymo įstaigą.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1
5.2

Gesinimo priemonės
NENAUDOTINOS
gesinimo priemonės

Naudokite bet kokias gesinimo priemones, kurios būtų tinkamos supančiam gaisrui
gesinti.
Nežinoma.

5.3
5.4
5.5

Specialūs medžiagos ar
mišinio keliami pavojai
Pavojingi degimo
produktai
Patarimai
gaisrininkams

Nėra

Gaisro sąlygomis išskiria nuodingas smalkes ir tirštus juodus dūmus.
Naudokite nepriklausomą kvėpavimo aparatą ir vilkėkite apsauginius drabužius, kad
apsaugotumėte odą ir akis.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1

Asmens atsargumo
priemonės, apsaugos
priemonės ir skubios
pagalbos procedūros

Dėvėkite apsauginę aprangą, įskaitant guminius batus ir storas gumines pirštines.

6.2

Ekologinės atsargumo
priemonės

Nenupilkite į kanalizaciją. Jei taip atsitinka, praplaukite kanalizacijos vamzdžius
dideliu kiekiu vandens.

6.3

Izoliavimo ir valymo
procedūros bei
priemonės

Absorbuokite inertine sugeriančia medžiaga. Susėmę sudėkite į atitinkamą atliekų
šalinimo konteinerį. Nuplaukite vandeniu likučių pėdsakus.

6.4

Nuorodos į kitus
skirsnius

Apie tinkamą darbuotojų apsauginę įrangą žr. 8 skirsnį, o apie tinkamus atliekų
utilizavimo metodus žr. 13 skirsnį.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1

Su saugiu tvarkymu
susijusios atsargumo
priemonės

Vilkėkite laboratorinį chalatą, būkite užsidėję apsauginius akinius ir mūvėkite
chemiškai atsparias pirštines. Vadovaukitės geros laboratorinės praktikos principais.
Saugokite, kad nepatektų į akis, ant odos ir drabužių. Po naudojimo kruopščiai
nusiplaukite rankas.
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7.2

Saugaus sandėliavimo
sąlygos, įskaitant visus
nesuderinamumus

Informacija apie laikymą nurodyta produkto etiketėje.

7.3

Konkretus (-ūs)
galutinio naudojimo
būdas (-ai)

Skirti naudoti nustatant HLA antikūnus srovės citometrijos metodu.

8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA
8.1

8.2

Kontrolės parametrai
Chemikalas

Kenksmingų sąlygų darbe poveikio sveikatai normos / šaltinis

Natrio azidas

0,29 mg/m3 aukščiausia riba ACGIH (Amerikos valstybinių pramonės
higienistų konfederacijos) nustatyta TLV (slenkstinė ribinė vertė)
0,2 mg/m3 TWA (laiko vertės vidurkis), 0,4 mg/m3 STEL (trumpalaikio
poveikio riba) (įkvepiamas) DFG MAK (Vokietija, maksimalios leistinos
koncentracijos)
0,1 mg/m3 TWA (laiko vertės vidurkis), 0,3 STEL UK WEL
(leistinos darbo sąlygos)
0,1 mg/m3 TWA (laiko vertės vidurkis), 0,3 STEL Ispanija,
Prancūzija, Belgija

Poveikio kontrolė
Techninės kontrolės priemonės: Bendra laboratorijos ventiliacijos sistema turėtų būti pritaikyta
įprastiniam naudojimui.
Kvėpavimo takų apsauga: įprastai nereikia.
Rankų apsauga: mūvėkite chemiškai atsparias pirštines.
Akių apsauga: rekomenduojami laboratoriniai apsauginiai akiniai.
Odos apsauga: vilkėkite laboratorinį chalatą.
Kitos kontrolės priemonės: rekomenduojamas apsauginis dušas ir akių vonelės.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:

kiek mums žinoma, cheminės ir fizinės savybės nėra išsamiai ištyrinėtos.
Išvaizda: granulės: matinė baltų dalelių suspensija
Praplovimo buferis: skaidrus bespalvis skystis
Kvapas: bekvapis
Kvapo slenkstis: nėra duomenų.
pH: netaikoma
Lydymosi temperatūra / užšalimo temperatūra:
nėra duomenų.
Virimo temperatūra: nėra duomenų.
Pliūpsnio temperatūra: nedegus
Garingumas: nėra duomenų.
Degumo ribos:
ASR (apatinė sprogumo riba):
netaikoma.
VSR (viršutinė sprogumo riba):
netaikoma.
Garų slėgis: nėra duomenų.
Molekulinė formulė: mišinys
Molekulinė masė: mišinys
9.2 Kita informacija
Nėra.

Garų tankis: Nėra duomenų.
Savitasis sunkis: nėra duomenų.
Tirpumas: nėra duomenų.
Oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas: nėra
duomenų.
Savaiminio užsidegimo temperatūra: nėra duomenų.
Skilimo temperatūra: nėra duomenų.
Klampumas: nėra duomenų.
Sprogstamosios savybės: nesprogus
Oksidacijos savybės: ne oksidatorius

Santykinis tankis: nėra duomenų.
Degumas (kietos medžiagos, dujos): netaikoma.

TDX-OLI-DMR-PS-1756, 03 perž.

Įsigaliojimo data:

psl. iš 3 6

„One Lambda, Inc.“ |

SDL: LABScreen™ Multi

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1 Reaktyvumas

Nereaktyvus esant įprastoms sąlygoms

10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus

10.3 Pavojingų reakcijų
galimybė

Nežinoma.

10.4 Vengtinos sąlygos

Karštis.

10.5 Nesuderinamos
medžiagos

Vengti sąlyčio su metalais, rūgštimis ir rūgščių chloridais.

10.6 Pavojingi skilimo
produktai

Azoto oksidai, vandenilio bromidas, anglies oksidai ir angliavandeniliai. Natrio azidas
gali reaguoti su sunkiaisiais metalais, sudarydamas sprogiuosius azidus. Reakcijos
su rūgštimis metu gali būti išskiriamos nuodingos dujos.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1 Informacija apie toksinį
poveikį
Ūmūs užsitęsusio poveikio
padariniai:
 Įkvėpus

Įkvėpus garų gali būti suerzinti kvėpavimo takai ir galimas bendras poveikis
organizmui kaip ir prarijus.



Prarijus

Sudėtyje yra 0,1 % natrio azido. Remiantis turima informacija, prarytas natrio
azidas gali sukelti dusulį, pykinimą, vėmimą, jaudulio būseną, viduriavimą, kraujo
spaudimo sumažėjimą (hipotenziją) ir alpimą. Natrio azidas yra klasifikuojamas
kaip labai nuodingas gyvūnams.



Patekus ant odos

Gali sukelti nestiprų sudirginimą. Dėl užsitęsusio ir ekstensyvaus sąlyčio su oda
gali įsigerti į odą ir sukelti sisteminius simptomus, panašius kaip prarijus.



Patekus į akis

Gali sudirginti.



Lėtiniai užsitęsusio
poveikio padariniai

Įtariama, kad natrio azidas gali keisti genetinę medžiagą.



Kancerogenas ar
įtariamas kancerogenas

Nė viena iš sudėtinių dalių nėra įtraukta į kancerogenų ar įtariamų kancerogenų
sąrašus.



Ūmaus toksiškumo vertės

Natrio azidas: LD50 per burną žiurkei: 27 mg/kg; LD50 per odą triušiui: 20 mg/kg
Apskaičiuotas ATEmix: LD50 per burną žiurkei: 27 027 mg/kg
Kiek mums žinoma, toksikologinės savybės nėra išsamiai ištyrinėtos.



Odos ėsdinimas /
dirginimas

Nėra duomenų. Gali lengvai dirginti.



Akių pažeidimas /
dirginimas

Nėra duomenų. Gali lengvai dirginti.



Kvėpavimo takų
dirginimas

Nėra duomenų.



Kvėpavimo takų
jautrinimas

Nėra duomenų.



Odos jautrinimas

Nėra duomenų. Nesitikima, kad galėtų jautrinti.



Mutageninis poveikis
lytinėms ląstelėms

Nėra duomenų.



Kancerogeniškumas

Nė viena šio produkto sudedamoji dalis pagal OSHA, IARC, NTP, ACGIH ir ES
direktyvą dėl pavojingų medžiagų nėra įtraukta į kancerogenų sąrašą.
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Toksinis poveikis
reprodukcinei funkcijai

Nėra duomenų.



Toksiškumas
konkretiems tiksliniams
organams

Vienkartinis poveikis: nėra duomenų.
Kartotinis poveikis: Natrio azidas: Buvo atliktas dvejų metų trukmės stebėjimo
tyrimas 0, 5 arba 10 mg/kg natrio azido skiriant 60 žiurkių patinų ir 60 žiurkių
patelių grupėms. Tyrimo laikotarpiu buvo stebėtas vidutinės kūno masės nuo
dozės priklausomas sumažėjimas. Vidutinės maisto suvartojimo reikšmės mažos
dozės ir didelės dozės grupėse buvo mažesnės nei kontrolinės reikšmės. Natrio
azidas sukėlė smegenų nekrozę ir širdies ir kraujagyslių sistemos suirimą, kas
buvo stebima nekropsijos ir patologinio histologinio tyrimo metu. Klinikinės
apžiūros metu stebėta letargija, traukuliai skyrimo metu, gulėjimas, išsekimas ir
vaikščiojimas pirštų galais. LOAEL (2 metų žiurkėms) buvo 5 mg/kg kūno svorio/d.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1 Toksiškumas

Natrio azidas: LC50/96 hr dafnijai (DP) 4,2 mg/l; LC50/96 hr vaivorykštiniam
upėtakiui 0,8–1,6 mg/l

12.2 Patvarumas ir
skaidomumas

Nėra duomenų.

12.3 Bioakumuliacijos
potencialas

Nėra duomenų.

12.4 Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo
rezultatai

Nereikalaujama.

12.6 Kitas nepageidaujamas
poveikis

Nežinoma.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1 Atliekų tvarkymo
metodai

Šalinti kartu su biologiškai pavojingomis atliekomis.
Atliekos šalinamos laikantis visų federalinių, valstijos ir vietinių aplinkosaugos
reglamentų.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
14.1 JT numeris

JAV DOT
Kanados TDG
ES ADR/RID
IMDG

IATA/ICAO

Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
Nėra

14.2 JT teisingas
krovinio
pavadinimas
Nereguliuojama
Nereguliuojama
Nereguliuojama
Nereguliuojama
Nereguliuojama

14.6 Specialios atsargumo
priemonės naudotojui

Netaikoma.

14.7 Nesupakuotų krovinių
vežimas pagal MARPOL
73/78 II priedą ir IBC
kodeksą

Netaikoma.

14.3 Pavojingumo
klasė (-s)

14.4 Pakuotės
grupė

14.5 Pavojus
aplinkai

Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
Nėra

Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
Nėra

Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
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15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:
JAV nuodingų medžiagų kontrolės įstatymo (U.S. TSCA) aprašas: šis produktas yra medicininė priemonė.
Medicininėms priemonėms netaikomas informavimo reikalavimas.
JAV poveikio aplinkai, kompensavimo ir atsakomybės įstatymo (U.S. SARA) III dokumentas:
 311/312 skirsnis: pavojų kategorijos: nepavojingas
 313 skirsnis (40 Federalinių reglamentų kodekso (CFR) 372): neįtraukta į sąrašą.
Kalifornijos valstijos 65 siūlymas: šiame produkte nėra cheminių medžiagų, įtrauktų į Kalifornijos žinomų kancerogenų
ir reprodukcijos toksinų sąrašą.
Kanados darbo vietoje naudojamų pavojingų medžiagų informacinė sistema (WHMIS): šis produktas yra medicininė
priemonė. Medicininėms priemonėms netaikomas WHMIS.
Kanados aplinkos apsaugos aktas: šis produktas yra medicininė priemonė. Medicininėms priemonėms netaikomas
DSL.
Europos esamų pramoninių cheminių medžiagų inventorius: šis produktas yra medicininė priemonė. Medicininėms
priemonėms netaikomas informavimo reikalavimas.
Australija: šis produktas yra medicininė priemonė. Medicininėms priemonėms netaikomas informavimo
reikalavimas.
Japonija: šis produktas yra medicininė priemonė. Medicininėms priemonėms netaikomas informavimo reikalavimas.
Korėja: šis produktas yra medicininė priemonė. Medicininėms priemonėms netaikomas informavimo reikalavimas.
Filipinai: šis produktas yra medicininė priemonė. Medicininėms priemonėms netaikomas informavimo reikalavimas.
Kinija: šis produktas yra medicininė priemonė. Medicininėms priemonėms netaikomas informavimo reikalavimas.

16. KITA INFORMACIJA
Nacionalinės priešgaisrinės apsaugos asociacijos (NFPA) įvertinimas: Gaisras: 0

Sveikata: 1

Reaktyvumas: 0

GHS klasės ir pavojingumo frazių nuorodos (žr. 2 ir 3 skyrius):
Acute Tox 2 – ūmus toksiškumas, 2 kategorija
Aquatic Acute 1 – pavojinga vandens aplinkai, 1 kategorija
Aquatic Chronic 1 – pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis poveikis, 1 kategorija
H300 Mirtina prarijus.
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
ES klasės ir pavojingumo frazių nuorodos (žr. 2 ir 3 skyrius):

N Pavojingas aplinkai
T+ Labai toksiškas
R22 Kenksmingas prarijus.
R28 Labai toksiškas prarijus.
R32 Reaguodamas su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.
R50/53 Labai toksiška vandens organizmams; gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
Pastaba. Jei didelis kiekis reagentų, kurių sudėtyje yra natrio azido, yra išpilami į kanalizacijos sistemas, susikaupęs
natrio azidas gali sudaryti metalo azidus su variu ar švinu. Tai gali sukelti galimą sprogimo pavojų. Žr. "Safety
Management No. CDC-22 (United States Center for Disease Control) Decontamination of Laboratory Sink Drains to
remove Azide Salts" („Darbų sauga Nr. CDS-22 (Jungtinių Amerikos Valstijų Ligų kontrolės centro) dėl laboratorinių
kriauklių kanalizacijos vamzdžių nukenksminimo šalinant azidų druskas“)

17. PERŽIŪROS ISTORIJA
Peržiūra

Data

Peržiūros aprašas

01

2019 m. balandžio 8 d.

Atnaujinta vidinė dokumentų valdymo sistema. Dokumentų turinys nepakeistas.

02

2019 m. rugsėjo 21 d.

Atnaujinta kontaktinė informacija ir adresas pasikeitus oficialiai gamybos vietai.

03

Dabartinė

Atnaujinti pagal naują šabloną ir pašalinti CE ženklą.

Manoma, kad pirmiau pateikta informacija yra teisinga, tačiau nepretenduoja būti viską apimanti ir turėtų būti tik orientacinio
pobūdžio. „One Lambda“ neprisiima atsakomybės už jokią žalą, patirtą dirbant ar įvykus kontaktui su pirmiau aprašytu
produktu. Papildomas sąlygas ir pardavimo sąlygas žr. kitoje sąskaitos faktūros pusėje arba pakuotės lapelyje.
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