KARTA BEZPEČNOSTNÝCH
ÚDAJOV

FlowPRA™ Test
Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) je vypracovaná v súlade s predpisom 29 CFR 1910.1200 a nariadením Komisie EÚ č.
453/2010, ktorým sa mení nariadenie 1907/2006 (REACH) a nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU
Identifikátor produktu

FlowPRA™ Test Kits

Synonymá

Žiadne

Dátum revízie KBÚ

Pozri pätu dokumentu

1.2

Relevantné
identifikované použitia
látky alebo zmesi a
použitia, ktoré sa
neodporúčajú

Na použitie pri detekcii protilátok HLA pomocou prietokovej cytometrie.

1.3

Výrobca

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

1.1

Oprávnený zástupca
pre Európu
1.4

Núdzové telefónne
číslo

Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175,
Hannover, Nemecko
Pre prípad udalosti týkajúcej sa nebezpečných materiálov [alebo nebezpečného
tovaru]
Rozliatie, únik, požiar, expozícia alebo nehoda
Volajte CHEMTREC (24 hodín)
1-800-424-9300 (USA/Kanada) CCN 836833
1-703-741-5970 (Medzinárodné)

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.2

Klasifikácia látky alebo
zmesi
Prvky označovania

Klasifikácia GHS:
Neklasifikovaná ako nebezpečná
Klasifikácia prípravkov v EÚ (1999/45/ES) Škodlivý po požití (Xn) R22

2.3

Ďalšie riziká

Žiadne sa nevyžadujú.
Žiadne

2.1

3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
3.2

Zmes

www.onelambda.com

Chemická
látka

Číslo
CAS/EINE
CS

Azid sodný

26628-228/232-731-8

Množstvo
(gm%)
0,1 %

Klasifikácia
EÚ
(67/548/EHS)

Klasifikácia
CLP/GHS

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

Akútna toxicita
2 (H300),
Akútne riziko
pre vodné
prostredie 1
(H400),
Chronické riziko
pre vodné
prostredie 1
(H410)
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Ďalšie informácie o klasifikácii EÚ sa uvádzajú v oddiele 16.
Všetky ďalšie zložky nie sú nebezpečné podľa definície predpisu US OSHA Hazard
Communication Regulation (29 CFR 1910.1200),
kanadských predpisov WHMIS a smerníc EÚ o klasifikácii a označovaní
nebezpečných látok a prípravkov. Tento výrobok neobsahuje žiadny materiál
zvieracieho pôvodu a pri zaobchádzaní s ním by sa mali dodržiavať bežné
bezpečnostné opatrenia pre biologickú bezpečnosť.

4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI
4.1

Opis opatrení prvej
pomoci

V prípade kontaktu s očami: Oči okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Ak
dôjde k podráždeniu, ktoré pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
V prípade kontaktu s kožou: Kožu okamžite umyte mydlom a veľkým množstvom
vody. Ak dôjde k podráždeniu alebo sa objavia ďalšie príznaky, vyhľadajte lekársku
pomoc.
V prípade požitia: Ak je osoba pri vedomí, okamžite vypláchnite ústa vodou. Potom
dajte postihnutej osobe vypiť jeden alebo dva poháre vody. Vyhľadajte okamžitú
lekársku pomoc.
V prípade vdýchnutia: Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch. Ak postihnutý
nedýcha, poskytnite umelé dýchanie. Ak má postihnutý ťažkosti s dýchaním, podajte
mu kyslík. Vyhľadajte lekársku pomoc.

4.2

Najdôležitejšie príznaky
a účinky, akútne aj
oneskorené

Môže spôsobiť podráždenie očí a kože. Pri požití, vdýchnutí alebo absorbovaní cez
pokožku môže byť zdraviu škodlivý. Môže modifikovať genetický materiál.

4.3

Obsahuje ľudské sérum. Všetky krvné produkty by mali byť považované za potenciálne
infekčné. Krvný materiál, z ktorého bol tento produkt získaný, bol negatívny pri
testovaní v súlade s aktuálne požadovanými testami FDA. Žiadne známe testovacie
metódy nemôžu zaručiť, že produkty odvodené z ľudskej krvi nebudú prenášať
infekciu.
Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny v prípade
akejkoľvek potreby
okamžitého lekárskeho
ošetrenia a osobitného
ošetrenia

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
5.1

Hasiace prostriedky

Použite akýkoľvek prostriedok vhodný pre okolitý požiar.
Hasiace prostriedky, ktoré sa NEMAJÚ použiť: Nie sú známe.

5.2

Osobitné riziká
vyplývajúce z látky
alebo zmesi

Žiadne.
Nebezpečné produkty horenia: V podmienkach horenia uvoľňuje toxické výpary a
hustý čierny dym.

5.3

Odporúčania pre
hasičov

Používajte autonómny dýchací prístroj a ochranný odev, aby nedošlo ku kontaktu
s kožou a očami.

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ
6.1

Osobné bezpečnostné
opatrenia, ochranné
prostriedky a núdzové
postupy

Používajte ochranné prostriedky vrátane gumenej obuvi a hrubých gumených
rukavíc.

6.2

Bezpečnostné
opatrenia pre životné
prostredie

Nesplachujte do odtokov. V takomto prípade odtoky prepláchnite veľkým množstvom
vody.

6.3

Metódy a materiál na
zachytenie a čistenie

Absorbujte inertným absorpčným materiálom. Zozbierajte a umiestnite do vhodnej
nádoby na likvidáciu odpadu. Zvyšky zmyte vodou.
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6.4

Odkaz na iné oddiely

V oddiele 8 sa uvádzajú vhodné osobné ochranné prostriedky a v oddiele 13 metódy
správnej likvidácie odpadu.

7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE
7.1

Bezpečnostné
opatrenia na bezpečné
zaobchádzanie

Používajte laboratórny plášť, ochranné okuliare a rukavice odolné voči chemikáliám.
Pri manipulácii s krvnými produktmi používajte osvedčené laboratórne postupy.
Zamedzte kontaktu s očami, kožou alebo oblečením. Po manipulácii si dôkladne
umyte ruky.

7.2

Podmienky na
bezpečné skladovanie
vrátane akejkoľvek
nekompatibility

Informácie o skladovaní sa uvádzajú na označení výrobku.

7.3

Špecifické konečné
použitie(-ia)

Na použitie s produktovým radom FlowPRA.

8. KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA
8.1

Kontrolné parametre
Chemická
látka
Azid sodný

8.2

Kontroly expozície

Limity/zdroje expozície na pracovisku

0,29 mg/m3 Ceiling ACGIH TLV
0,2 mg/m3 TWA, 0,4 mg/m3 (vdýchnuteľný) STEL DFG
MAK
0,1 mg/m3 TWA, 0.3 STEL UK WEL
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL Španielsko, Francúzsko,
Belgicko
Technické kontroly: Pri bežnom použití by malo postačovať všeobecné laboratórne
odvetrávanie.
Ochrana dýchacích ciest: Obvykle nie je potrebná.
Ochrana rúk: Používajte rukavice odolné voči chemikáliám.
Ochrana očí: Odporúčame používať laboratórne ochranné okuliare.
Ochrana kože: Používajte laboratórny plášť.
Ďalšie kontroly: Odporúča sa bezpečnostná sprcha a očný kúpeľ.

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1

Informácie o
základných
fyzikálnych a
chemických
vlastnostiach:

Chemické a fyzikálne vlastnosti neboli podľa nášho najlepšieho vedomia dôkladne
preskúmané.
Vzhľad: Guľôčky: Biela, nepriehľadná
časticová suspenzia.
Proti ľudskému IgG-FITC: Veľmi
bledožltá priezračná tekutina.
Umývací tlmivý roztok: Číra,
bezfarebná tekutina.
Zápach: Bez zápachu
Čuchový prah: Údaje nie sú
dostupné
pH: Nie je k dispozícii
Bod tavenia/bod mrznutia: Údaje nie
sú dostupné
Bod varu: Údaje nie sú dostupné
Bod vzplanutia: Nehorľavý
Rýchlosť odparovania: Údaje nie sú
dostupné
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Hustota výparov: Údaje nie sú
dostupné

Merná hustota: Údaje nie sú
dostupné
Rozpustnosť: Rozpustný vo vode
Rozdeľovací koeficient
oktanol/voda: Údaje nie sú dostupné
Teplota samovznietenia: Údaje nie
sú dostupné
Teplota rozkladu: Údaje nie sú
dostupné
Viskozita: Údaje nie sú dostupné
Výbušné vlastnosti: Nie je výbušný
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Medze horľavosti: Spodná medza
výbušnosti: Netýka sa
Horná medza
výbušnosti: Netýka sa
Tlak výparov: Údaje nie sú dostupné
Molekulárny vzorec: Zmes

9.2

Iné informácie

Oxidačné vlastnosti: Nie je
oxidačným činidlom
Relatívna hustota: Údaje nie sú
dostupné
Horľavosť (v tuhom, plynnom
stave): Netýka sa

Molekulová hmotnosť: Zmes
Nie sú k dispozícii.

10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita

Pri normálnych podmienkach nereaktívny.

10.2 Chemická stabilita

Stabilný

10.3 Možnosť nebezpečných
reakcií

Nie sú známe.

10.4 Podmienky, ktorým sa
treba vyhnúť

Horúčava

10.5 Nekompatibilné
materiály

Zabráňte kontaktu s kovmi, kyselinami a kyslými chloridmi

10.6 Nebezpečné produkty
rozkladu

Pri tepelnom rozklade sa môžu tvoriť oxidy dusíka a hustý čierny dym s oxidom
uhoľnatým a uhľovodíkmi. Azid sodný môže reagovať s ťažkými kovmi a vytvárať
výbušné azidy. Pri reakcii s kyselinami sa môže tvoriť toxický plyn.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
11.1 Informácie o
toxikologických
účinkoch
Akútne účinky nadmernej
expozície

Pri vdýchnutí

Vdýchnutie výparov môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest a môžu nastať
systémové účinky podobné ako pri požití.



Pri požití

Obsahuje 0,1 % azid sodný. Požitie azidu sodného podľa hlásení spôsobuje
dýchavičnosť, nevoľnosť, vracanie, nepokoj, hnačku, pokles krvného tlaku
(hypotenzia) a kolaps. Azid sodný je klasifikovaný ako veľmi toxický pre zvieratá.



Pri kontakte s
kožou

Môže spôsobiť mierne podráždenie. Príliš dlhý a nadmerný kontakt s kožou môže
viesť k absorpcii so systémovými príznakmi podobnými ako pri požití.



Pri kontakte s
očami

Môže spôsobiť podráždenie.

Chronické účinky nadmernej
expozície

Existuje podozrenie, že azid sodný modifikuje genetický materiál.



Karcinogén alebo
možný karcinogén

Žiadna z uvedených zložiek sa neuvádza ako karcinogén alebo možný karcinogén.



Hodnoty akútnej
toxicity

Azid sodný: LD50, orálne, u potkanov: 27 mg/kg; LD50, dermálne, u králikov: 20
mg/kg
Vypočítaná hodnota ATEmix: LD50, orálne, u potkanov: 27027 mg/kg
Toxikologické vlastnosti neboli podľa nášho najlepšieho vedomia dôkladne
preskúmané.
Údaje nie sú dostupné. Môže byť mierne dráždivý.



Poleptanie/
podráždenie kože



Poškodenie/
podráždenie očí

Údaje nie sú dostupné. Môže byť mierne dráždivý.



Podráždenie dýchacích
ciest

Údaje nie sú dostupné.
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Respiračná
senzibilizácia

Údaje nie sú dostupné.



Kožná senzibilizácia

Údaje nie sú dostupné. Senzibilizácia sa nepredpokladá.



Mutagenita pre
zárodočné bunky

Údaje nie sú dostupné.



Karcinogenita

Žiadna zložka tohto výrobku sa neuvádza ako karcinogén v zoznamoch OSHA,
IARC, NTP, ACGIH a v smernici EÚ o nebezpečných látkach.



Reprodukčná toxicita

Údaje nie sú dostupné.



Toxicita pre špecifický
cieľový orgán

Jedna expozícia: Údaje nie sú dostupné
Opakovaná expozícia: Azid sodný: Pri dvojročnej štúdii sa žalúdočnou sondou
podávalo 0, 5 alebo 10 mg/kg azidu sodného skupinám potkanov pozostávajúcich zo
60 samcov a 60 samíc. Počas štúdie bol pozorovaný priemerný úbytok hmotnosti v
súvislosti s dávkou. Stredné hodnoty konzumácie potravy u skupín s nízkou a
vysokou dávkou boli nižšie než kontrolné hodnoty. Mozgová nekróza a
kardiovaskulárny kolaps vyvolaný azidom sodným na základe pozorovania pri pitve a
histopatologického vyšetrenia. Klinické vyšetrenia odhalili letargiu, kŕče po podaní
dávky, líhanie, vyčerpanosť a mimovoľné pohyby prstov na nohách. Hodnota LOAEL
(2 roky, potkan) bola 5 mg/kg hm./deň.

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
12.1 Toxicita

Azid sodný: LC50/96 hod. daphnia pulex 4,2 mg/l; LC50/96 hod. pstruh dúhový
0,8 – 1,6 mg/l

12.2 Perzistencia a
degradovateľnosť

Údaje nie sú dostupné.

12.3 Bioakumulačný
potenciál

Údaje nie sú dostupné.

12.4 Mobilita v pôde

Údaje nie sú dostupné.

12.5 Výsledky posúdenia
PBT a vPvB

Nevyžaduje sa.

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Nie sú známe.

13. OPATRENIA PRI LIKVIDÁCII
13.1 Metódy spracovania
odpadu

Zlikvidujte s biologicky nebezpečným odpadom.
Zlikvidujte v súlade so všetkými federálnymi, štátnymi a miestnymi environmentálnymi
predpismi.

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

US DOT
TDG Kanada
EÚ ADR/RID
IMDG

IATA/ICAO

14.1 Číslo OSN

14.2 Správne
expedičné
označenie OSN

14.3 Trieda(y)
nebezpečnosti

14.4 Obalová
skupina

Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

Neregulované
Neregulované
Neregulované
Neregulované
Neregulované

Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
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14.5
Nebezpečenstvá
pre životné
prostredie
Netýka sa
Netýka sa
Netýka sa
Netýka sa
Netýka sa
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14.6 Osobitné bezpečnostné
opatrenia pre
používateľa

Netýka sa

14.7 Doprava hromadného
nákladu podľa prílohy II
k dohovoru MARPOL
73/78 a Kódexu IBC

Netýka sa

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE
15.1 Nariadenia/právne
predpisy špecifické
pre látku alebo zmes
v oblasti
bezpečnosti, ochrany
zdravia a životného
prostredia

Zoznam U.S. TSCA Inventory: Na zdravotnícke pomôcky sa nevzťahujú požiadavky
TSCA.
Predpis U.S. SARA Title III:
 Kategórie nebezpečenstva podľa čl. 311/312: Nie nebezpečný
 Oddiel 313 (40 CFR 372): Neuvádza sa.
Predpis California Proposition 65: Tento výrobok neobsahuje žiadne chemické látky,
ktoré sa v súčasnosti uvádzajú na kalifornskom zozname známych karcinogénov a
reprodukčných toxínov.
WHMIS Kanada: Na zdravotnícke pomôcky sa nevzťahujú požiadavky WHMIS
Kanadský zákon o ochrane životného prostredia: Na zdravotnícke pomôcky sa
nevzťahujú požiadavky CEPA.
Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok: Na zdravotnícke
pomôcky sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť.
Austrália: Neurčené. Na zdravotnícke pomôcky sa nevzťahuje oznamovacia
povinnosť.
Japonsko: Neurčené. Na zdravotnícke pomôcky sa nevzťahuje oznamovacia
povinnosť.
Kórea: Neurčené. Na zdravotnícke pomôcky sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť.
Filipíny: Neurčené. Na zdravotnícke pomôcky sa nevzťahuje oznamovacia
povinnosť.
Čína: Neurčené. Na zdravotnícke pomôcky sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť.

16. INÉ INFORMÁCIE
Hodnotenie podľa NFPA: Horľavosť: 0

Zdravie: 1

Reaktivita: 0

Triedy podľa GHS a výstražné upozornenia pre referenciu (pozri oddiely 2 a 3):
Akútna toxicita 2 – Kategória 2 akútnej toxicity
Akútne riziko pre vodné prostredie 1 – Kategória 1 akútneho rizika pre vodné prostredie
Chronické riziko pre vodné prostredie 1 – Kategória 1 chronického rizika pre vodné prostredie
H300 Smrteľný po požití.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Triedy podľa EÚ a rizikové vety pre referenciu (pozri oddiely 2 a 3):

N Nebezpečný pre životné prostredie
T+ Veľmi toxický
Xn škodlivý
R22 Škodlivý po požití.
R28 Veľmi jedovatý po požití.
R32 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.
R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného
prostredia.
Poznámka: Ak sa značné množstvo reagencií obsahujúcich azid sodný vyleje do kanalizačného systému, môže sa azid
sodný nahromadiť a vytvoriť azidy kovov s meďou alebo olovom. To môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo
výbuchu. Pozrite si dokument „Riadenie bezpečnosti č. CDC-22 (Centrum pre kontrolu chorôb USA), Dekontaminácia
laboratórnych výleviek na odstránenie azidových solí“.

17. HISTÓRIA REVÍZIÍ
Revízia

Dátum

TDX-OLI-DMR-PS-1906, Rev. 03
Dátum revízie: 31 May 202231 May 2022

Popis revízie
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01

8. apríla
2019

Aktualizovaný systém kontroly interných dokumentov. Žiadne zmeny obsahu
dokumentu.

02

21.
september
2019

Aktualizované kontaktné údaje a adresa odrážajú zmenu v právnom pracovisku
výroby.

03

Aktuálna

Aktualizovaná šablóna pre aktuálnu revíziu.

Predpokladá sa, že uvedené informácie sú správne, ale nemajú sa interpretovať ako úplné a majú sa používať len ako
usmernenie. Spoločnosť One Lambda nepreberá zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z manipulácie s uvedeným
výrobkom alebo z kontaktu s ním. Pozri opačnú stranu faktúry alebo výdajky, kde nájdete doplnkové obchodné podmienky.
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