FICHA DE DADOS DE
SEGURANÇA
Taq DNAP Composition
Ficha de Informações de Segurança (FDS) produzida em conformidade com a norma 29 CFR 1910.1200 e com o
Regulamento UE N.º 453/2010 da Comissão que altera o Regulamento 1907/2006 (REACH) e o Regulamento (CE) N.º
1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA EMPRESA/COMPROMISSO
1.1

Identificador do produto Taq DNAP Composition
ID de catálogo do
produto

5300025, 22000D, 5311025D, 22110D, 5320025, 22200D, 5351025, 22510D,
5341025D, 22410D, 5330025, 22300D, A15571, A15573, 5331025

Sinónimos

Nenhum

Data de revisão da FDS
1.2

Usos identificados
relevantes da substância ou mistura e
utilizações
contraindicadas

Utilizado para ST012, ST012-1, STS012, STS012-1, STS012-2 e STS012-3

1.3

Fabricante

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Número de telefone de
emergência

Para incidentes com materiais perigosos (ou bens perigosos)
Derrame, fuga, incêndio, exposição ou acidente
Contactar a CHEMTREC (24 horas)
1-800-424-9300 CCN 836833 EUA e Canadá
+1-703-741-5970 Fora dos EUA e Canadá

1.4

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
2.1

Classificação das
substâncias ou
misturas

Classificação GHS:
Não classificado como perigoso

2.2

Elementos do rótulo

Classificação de preparação pela UE (1999/45/CE):
Não classificado como perigoso
Nenhum necessário

2.3

Outros perigos

Nenhum

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES
3.2

Mistura

Químico

Número
CAS/EINECS

Quantidade
(gm%)

CLP/GHS/ UE
(67/548/CEE)
Classificação
Glicerol
56-81-5/200-289-5
40-70%
Não classificado
Consultar a secção 16 para obter mais informações quanto à Classificação GHS e
da UE.
Todos os outros componentes não perigosos tal como definido pelo Regulamento de
comunicação de perigos da OSHA nos EUA (29 CFR 1910.1200),
os regulamentos WHMIS no Canadá e as Diretivas da UE relativas à classificação e
rotulagem de preparações e substâncias perigosas.
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
4.1

Descrição das medidas
de primeiros socorros

Em caso de contacto com os olhos: Lavar os olhos com água abundante. Se
ocorrer irritação e persistir, procure assistência médica.
Em caso de contacto com a pele: Lavar a pele com sabão e água abundante. Se
ocorrer irritação e persistir, procure assistência médica. Lavar as peças de roupa
contaminadas antes de as voltar a usar.
Em caso de ingestão: Lavar a boca com água. Fazer a pessoa beber 1-2 copos de
água. Em caso de indisposição, contactar um médico.
Em caso de inalação: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre. Se respirar com
dificuldade ou se ocorrer desconforto e este persistir, contactar um médico.

4.2

Sintomas e efeitos mais
importantes, tanto
agudos como tardios

A exposição prolongada ou repetida pode provocar irritação cutânea e ocular ligeira.
A inalação de fumos pode provocar irritação respiratória ligeira.

4.3

Indicação de
necessidade imediata
de assistência médica e
tratamento especial

Não é necessária a assistência médica imediata.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
5.1

Meios de extinção

Utilizar quaisquer meios adequados para extinguir o fogo circundante.
Meios de extinção a NÃO utilizar: Nenhum conhecido.

5.2

Perigos especiais que
resultam da substância
ou mistura

Nenhum.
Produtos de combustão perigosos: Emite óxidos de carbono e de azoto sob
condições de incêndio.

5.3

Conselhos para
bombeiros

Utilizar vestuário de proteção e um aparelho de respiração autónomo para evitar o
contacto com a pele e com os olhos.

6. MEDIDAS CONTRA A LIBERTAÇÃO ACIDENTAL
6.1

Precauções pessoais,
equipamento de proteção e procedimentos de
emergência

Utilizar equipamento de proteção durante a limpeza. Evitar o contacto prolongado
com a pele e com os olhos.

6.2

Precauções ambientais

Nenhum conhecido.

6.3

Métodos e materiais
para contenção e
limpeza

6.4

Referências a outras
secções

Conter e recolher qualquer derrame com material absorvente inerte. Recolher e
colocar num recipiente apropriado de eliminação de lixo. Lavar os vestígios residuais
com água.
Consultar o equipamento de proteção individual adequado na Secção 8 e os
métodos coretos de eliminação de resíduos na Secção 13.

7. MANUSEAMENTO E CONSERVAÇÃO
7.1

Precauções para um
manuseamento seguro

Utilizar bata de laboratório, óculos de segurança e luvas resistentes a substâncias
químicas. Adotar boas práticas de laboratório. Evitar o contacto prolongado com os
olhos, a pele e o vestuário. Lavar minuciosamente as mãos após o manuseamento.

7.2

Condições para uma
conservação segura,
incluindo quaisquer
incompatibilidades

Para informações sobre o armazenamento, consulte o rótulo do produto.

7.3

Utilizações finais
previstas
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8. CONTROLOS DE EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL
8.1

8.2

Parâmetros de controlo

Controlos de exposição

Químico

Limites de exposição ocupacional/Origem

Glicerol

5 mg/m3 (fração respirável), 15 mg/m3 (total de
poeira) TWA OSHA PEL
50 mg/m3 (inalável) TWA, 100 mg/m3 (inalável)
STEL DFG MAK
10 mg/m3 TWA UK WEL (como névoa)
10 mg/m3 TWA França, Espanha, Bélgica

Controlos de engenharia: A ventilação geral do laboratório deve ser adequada
para o uso normal.
Proteção respiratória: Geralmente, não é necessária.
Proteção das mãos: Utilizar luvas resistentes a produtos químicos para evitar o
contacto prolongado com a pele.
Proteção ocular: Utilizar óculos de segurança padrão para laboratórios.
Proteção cutânea: Utilizar bata de laboratório.
Outros controlos: Recomenda-se efetuar um duche de segurança e lavar os olhos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas:
Tanto quanto é do nosso conhecimento, as propriedades químicas e físicas não passaram por uma investigação
exaustiva.
Aspeto: Líquido incolor, transparente
Odor: Odor ligeiro
Limiar de odor: Sem dados disponíveis
pH: 9,0 (aprox.) a 25 °C(77 °F)
Ponto de fusão/congelamento: 18,1 °C (64,58 °F)
(Glicerol)
Ponto de ebulição: Sem dados disponíveis
Ponto de inflamabilidade: 177 °C (350,6 °F)(copo
aberto) (Glicerol)
Taxa de evaporação: Sem dados disponíveis
Limites de inflamabilidade: LIE: Não aplicável
LSE: Não aplicável
Pressão do vapor: Sem dados disponíveis
Fórmula molecular: Mistura
Peso molecular: Mistura

Densidade do vapor: 3,17 (Glicerol)
Gravidade específica: Sem dados disponíveis
Solubilidade: Solúvel em água
Coeficiente de repartição octanol/água: Sem dados
disponíveis
Temperatura de inflamação automática: 392,8 °C
(739 °F) (Glicerol)
Temperatura de decomposição: 290 °C (554 °F)
(Glicerol)
Viscosidade: Sem dados disponíveis
Propriedades explosivas: Não explosivo
Propriedades oxidantes: Não é oxidante
Densidade relativa: Sem dados disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gasoso): Não aplicável

9.2 Outras informações: Nenhuma disponível

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
10.1 Reatividade
10.2 Estabilidade química

Não reativo em condições normais.
Estável em condições normais de armazenamento e manuseamento.

10.3 Possibilidade de
reações perigosas

Nenhum conhecido

10.4 Condições a evitar

Nenhum conhecido
Evitar contacto com agentes oxidantes fortes, ácidos e bases.

10.5 Materiais incompatíveis
10.6 Produtos de decomposição perigosos

TDX-OLI-DMR-PS-2083, Rev. 03
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11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
11.1 Informação sobre os
efeitos toxicológicos


Inalação

A inalação de fumos pode provocar irritação respiratória ligeira com espirros e tosse.



Ingestão

Não se antecipa que pequenas quantidades possam causar efeitos adversos.
Grandes quantidades podem causar distúrbios gastrointestinais. O contacto
excessivo com glicerol pode causar efeitos no sistema nervoso central e aumentar
os níveis de açúcar no sangue.



Contacto com a pele

A exposição prolongada pode causar irritação cutânea ligeira.



Contacto com os olhos

A exposição prolongada pode causar irritação ocular ligeira.



Efeitos crónicos da
exposição excessiva

Em condições normais de utilização, não se preveem efeitos adversos. As
exposições excessivas repetidas ao glicerol podem causar um aumento dos níveis
de gordura no sangue e danos nos rins e fígado.



Cancerígeno ou
carcinogéneo suspeito

Nenhum dos componentes está listado como cancerígeno ou carcinogéneo suspeito.



Valores de toxicidade
aguda

Glicerol: Oral em coelho LD50- >12 600 mg/kg, Cutâneo em coelho LD50 >10 000 mg/kg, Inalação em ratos LC50 - >570 mg/m3/1 h
Tanto quanto é do nosso conhecimento, as propriedades toxicológicas não
passaram por uma investigação exaustiva.



Corrosão/irritação da
pele

Sem dados disponíveis.



Lesão/irritação ocular

Sem dados disponíveis.



Irritação respiratória

Sem dados disponíveis.



Sensibilização
respiratória

Sem dados disponíveis.



Sensibilização cutânea

Sem dados disponíveis. Não é expectável que seja sensibilizante.



Mutagenicidade das
células germinais

Glicerol: Negativo em AMES, troca de cromatídeos irmãos in-vitro e síntese não
programada de ADN. Não é espectável que este produto cause atividade
mutagénica.



Carcinogenicidade

Nenhum dos componentes deste produto está listado como cancerígeno pela OSHA,
IARC, NTP, ACGIH ou pela CLP UE.



Toxicidade reprodutiva

Glicerol: Não foram observados efeitos num estudo de duas gerações em doses de
0,2 mg/kg/dia. Não foram observados efeitos de desenvolvimento em coelhos com
administração até 1180 mg/kg ou em ratos com administração até 1310 mg/kg. Não
é espectável que este produto cause efeitos reprodutivos adversos.



Toxicidade para
órgãos-alvo específicos

Exposição única: Glicerol: Quando colocado no olho de um coelho, o glicerol
provocará uma reação inflamatória, edema da córnea e danos das células
endoteliais.
Exposição repetida: Glicerol: Num estudo de 13 semanas de inalação subcrónica
com ratos, descobriu-se que o glicerol causa uma ligeira irritação das membranas
mucosas. Num estudo de 2 anos em ratos, não foram encontrados efeitos adversos
em animais com 20% de glicerol na sua alimentação.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
12.1 Toxicidade

Sem dados disponíveis.

12.2 Persistência e
degradabilidade

Sem dados disponíveis.

12.3 Potencial bioacumulativo

Sem dados disponíveis.

12.4 Mobilidade no solo

Sem dados disponíveis.

12.5 Resultados da avaliação Não necessários.
de PBT e mPmB
12.6 Outros efeitos adversos
TDX-OLI-DMR-PS-2083, Rev. 03
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO
13.1 Métodos de tratamento
de resíduos

Eliminar como resíduos biologicamente perigosos.
Eliminar o produto em conformidade com os regulamentos ambientais federais,
estaduais e locais.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

DOT EUA
Norma canadiana
de TDG
UE ADR/RID
IMDG
IATA/ICAO

14.1 Número
ONU
Nenhum
Nenhum

14.2 Nome ONU adequado de expedição
Não regulamentado
Não regulamentado

14.3 Classe(s)
de perigo
Nenhum
Nenhum

14.4 Grupo de
embalagem
Nenhum
Nenhum

14.5 Perigos
ambientais
Não aplicável
Não aplicável

Nenhum
Nenhum
Nenhum

Não regulamentado
Não regulamentado
Não regulamentado

Nenhum
Nenhum
Nenhum

Nenhum
Nenhum
Nenhum

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

14.6 Precauções especiais
para o utilizador

Não aplicável.

14.7 Transporte a granel de
acordo com o Anexo II
de MARPOL 73/78 e o
Código IBC

Não aplicável.

15. INFORMAÇÃO REGULAMENTAR
15.1 Regulamentos/legisl
ação de segurança,
saúde e ambiente
específicos para a
substância ou
mistura

Inventário TSCA nos EUA: Não determinado. O produto é um dispositivo médico.
Título SARA III nos EUA:
•
Categorias de perigo, secção 311/312: Não perigoso
•
Secção 313 (40 CFR 372): Não listado.
Proposta Califórnia 65: este produto não contém quaisquer químicos atualmente na
lista de carcinogéneos e toxinas reprodutivas conhecidos no estado da Califórnia.
Canadian Environmental Protection Act (Lei de proteção ambiental do Canadá): Não
determinado. O produto é um dispositivo médico.
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventário
Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes): Não determinado. O
produto é um dispositivo médico.
Austrália: Não determinado. O produto é um dispositivo médico.
Japão: Não determinado. O produto é um dispositivo médico.
Coreia: Não determinado. O produto é um dispositivo médico.
Filipinas: Não determinado. O produto é um dispositivo médico.
China: Não determinado. O produto é um dispositivo médico.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES
Classificação NFPA: Incêndio: 1

Saúde: 1

Instabilidade: 0

Classes GHS e Frases de risco para referência (consultar as secções 2 e 3):
Nenhum
Classes UE e Frases de risco para referência (consultar as secções 2 e 3):
Nenhum
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17. HISTÓRICO DE REVISÕES
Revisão

Data

Descrição da revisão

01

08Abr2019

Sistema de controlo de documentos internos atualizado. Sem alterações no
conteúdo do documento.

02

21Set2019

Informações e morada de contacto atualizadas para refletir a alteração no local
legal de fabrico.

03

Em vigor

Atualização do número de chemtrec, atualização para adicionar a ID de
catálogo do produto
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