SÄKERHETSDATABLAD
LABScreen™Multi
Säkerhetsdatablad (SDS) framtaget i enlighet med 29 CFR 1910.1200 och kommissionens förordning EU nr 453/2010 om
ändring av förordning 1907/2006 (REACH) och förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
1.1

Produktidentifierare

LABScreen™ Multi

Produktkat-ID

LSMUTR

Synonymer

Inga.

Säkerhetsdatabladets
revisionsdatum
1.2

Relevanta identifierade
användningsområden
för ämnet eller
blandningen samt
användningsområden
som ej rekommenderas

För användning vid detektion av HLA-antikropp genom flödescytometrisk teknologi.

1.3

Tillverkare

One Lambda, Inc.

E-post

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Telefonnummer för
nödsituationer

Vid incident med farligt material [eller farligt gods]
Spill, läckage, brand, exponering eller olycka
Ring CHEMTREC (dygnet runt)
1-800-424-9300 CCN 836833 USA och Kanada
+1-703-741-5970 Utanför USA och Kanada

1.4

2. RISKIDENTIFIERING
2.1

Klassificering av
ämnena eller
blandningarna

GHS-klassificering:
Inte klassificerat som farligt
EU-klassificering av beredningar (1999/45/EC): Skadlig (Xn) R22

2.2

Märkningsuppgifter

Krävs ej.

2.3

Andra risker

Inga.

www.onelambda.com
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3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER
3.1 Blandning

Kemikalie

CAS/EINECSnummer
Natriumazid (Kulor 26628-22-8 / 232& 10X tvättbuffert) 731-8

Mängd
(gm%)
0,1%

EU-klassificering
(67/548/EEC)
N, T+, R28, R32,
R50/53

CLP/GHS-klassificering
Dödligt vid förtäring 2 (H300), Mycket
giftigt för vattenlevande organismer 1
(H400), Mycket giftigt för
vattenlevande organismer med
långtidseffekter 1 (H410)

Se avsnitt 16 för mer information om EU-klassificering
Alla andra beståndsdelar är ofarliga enligt USA:s OSHA Hazard Communication Regulation (29 CFR 1910.1200),
Kanadas WHMIS-regler och EU-direktiven om klassificering och märkning av farliga ämnen och beredningar. Denna
produkt innehåller animaliskt material och vid hantering av denna bör rutiner för biosäkerhet följas.

4. FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER
4.1

Beskrivning av första
hjälpen-åtgärder

Vid kontakt med ögon: Spola ögonen omedelbart med stora mängder vatten.
Uppsök läkare om irritation uppstår och kvarstår.
Vid hudkontakt: Tvätta huden omedelbart med tvål och stora mängder vatten.
Uppsök läkare om irritation eller andra symtom uppstår.
Vid förtäring: Spola munnen med vatten omedelbart om personen är vid
medvetande. Låt sedan personen dricka ett eller två glas vatten. Sök läkarhjälp
omedelbart.
Vid inandning: Flytta personen till friska luften. Ge konstgjord andning om personen
inte andas. Ge syre om personens andning är ansträngd. Uppsök läkare.

4.2

De viktigaste
symtomen och
effekterna, både akuta
och fördröjda

Kan orsaka ögon- och hudirritation. Kan vara skadligt vid förtäring, inandning eller
absorption genom huden. Kan ändra genetiskt material.

4.3

Anvisningar avseende
omedelbart behov av
vård och särskild
behandling

Sök läkarhjälp omedelbart vid förtäring.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND
5.1
5.2

Släckmedel
Släckmedel som INTE
ska användas

Använd lämpligt släckmedel för den omgivande branden.

5.3

Särskilda faror som
ämnet eller
blandningen kan
medföra
Farliga
förbränningsprodukter

Inga

Råd till
räddningspersonal

Använd fristående andningsutrustning och skyddskläder för att förhindra kontakt med
hud och ögon.
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5.4
5.5

Inga kända.

Avger giftiga ångor och tjock svart rök vid brand.
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6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP
6.1

Personliga
skyddsåtgärder,
skyddsutrustning och
åtgärder vid
nödsituationer

Använd skyddsutrustning inklusive gummistövlar och kraftiga gummihandskar.

6.2

Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ner i avloppet. Om detta sker ska avloppet spolas med stora mängder
vatten.

6.3

Metoder och material
för inneslutning och
sanering

Absorbera med inert absorberande material. Samla upp och placera i en lämplig
avfallsbehållare. Tvätta kvarvarande spår med vatten

6.4

Hänvisningar till andra
avsnitt

Se avsnitt 8 för lämplig personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för korrekta
metoder för avfallshantering.

7. HANTERING OCH FÖRVARING
7.1

Försiktighetsåtgärder
för säker hantering

Bär laboratorierock, skyddsglasögon och kemiskt resistenta handskar. Använd god
laboratoriesed. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Tvätta händerna grundligt
efter användning.

7.2

Villkor för säker
förvaring inklusive
eventuella
oförenligheter

Se produktetiketten för information om förvaring.

7.3

Specifik
slutanvändning

För användning vid detektion av HLA-antikropp genom flödescytometrisk teknologi.

8. EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIGT SKYDD
8.1

8.2

Kontrollparametrar
Kemikalie

Gränser/källa för yrkesmässig exponering

Natriumazid

0,29 mg/m3 max ACGIH TLV
0,2 mg/m3 TWA, 0,4 mg/m3 (inandningsbart) STEL DFG MAK
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL UK WEL
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL Spanien, Frankrike, Belgien

Exponeringskontroller
Teknisk skyddshantering: Allmän laboratorieventilation bör vara tillräcklig vid normalt bruk.
Andningsskydd: Normalt behövs inga.
Handskydd: Använd kemikaliebeständiga handskar.
Ögonskydd: Skyddsglasögon av laboratorietyp rekommenderas.
Hudskydd: Använd laboratorierock.
Andra kontroller: Säkerhetsdusch och ögonbad rekommenderas.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
9.1

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

De kemiska och fysikaliska egenskaperna har, så vitt vi vet, inte undersökts grundligt.
Utseende: Kulor: Opak vit partikelsuspension
Tvättbuffert: Klar, färglös vätska
Lukt: Luktfri
Lukttröskel: Inga data tillgängliga
pH: Not available (ej tillgänglig)
Smältpunkt/fryspunkt: Inga data tillgängliga
TDX-OLI-DMR-PS-2468, Rev 03
Startdatum:

Ångdensitet: Inga data tillgängliga
Specifik vikt: Inga data tillgängliga
Löslighet: Inga data tillgängliga
Oktanol/vattenfördelningskoefficient: Inga data
tillgängliga
Självantändningstemperatur: Inga data tillgängliga
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Kokpunkt: Inga data tillgängliga
Flampunkt: Ej eldfängd
Avdunstningshastighet: Inga data tillgängliga
Antändlighetsgränser: LEL: Ej tillämpligt
UEL: Ej tillämpligt
Ångtryck: Inga data tillgängliga
Molekylär sammansättning: Blandning
Molekylär vikt: Blandning
9.2 Övrig information
Ingen tillgänglig.

Sönderfallstemperatur: Inga data tillgängliga
Viskositet: Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper: Ej explosiv
Oxiderande egenskaper: Ej oxiderande
Relativ densitet: Inga data tillgängliga
Antändlighet (fast form, gas): Ej tillämpligt

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet

Ej reaktivt under normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil

10.3 Risk för farliga
reaktioner

Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska
undvikas

Värme.

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med metaller, syror och syraklorider.

10.6 Farliga
sönderfallsprodukter

Kväveoxider, vätebromid, koloxider och kolväten. Natriumazid kan reagera med
tungmetaller och bilda explosiva azider. Reaktion med syror kan generera giftig gas.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
11.1 Information om
toxikologiska effekter
Akuta effekter av
överexponering:
 Inandning

Inandning av dunster kan orsaka andningsirritation och risk för systemiska effekter
som liknar dem som uppstår vid förtäring.



Förtäring

Innehåller 0,1 % natriumazid. Förtäring av natriumazid har rapporterats orsaka
andnöd, illamående, kräkning, rastlöshet, diarré, sänkt blodtryck (hypotension) och
kollaps. Natriumazid klassificeras som synnerligen giftigt i djur.



Hudkontakt

Kan orsaka lätt irritation. Förlängd och utdragen kontakt med huden kan resultera
i absorption med systemiska symtom som liknar dem som uppstår vid förtäring.



Ögonkontakt

Kan orsaka irritation.



Kroniska effekter
av överexponering

Natriumazid misstänks ändra genetiskt material.



Cancerframkallande eller
misstänkt
cancerframkallande

Ingen av komponenterna listas som cancerframkallande eller misstänkt
cancerframkallande.



Akuta toxicitetsvärden

Natriumazid: LD50 oralt råtta: 27 mg/kg; LD50 dermalt kanin: 20 mg/kg
Beräknad ATEmix: LD50 oralt råtta: 27.027 mg/kg
De toxikologiska egenskaperna har, så vitt vi vet, inte undersökts grundligt.



Frätning/irritation av hud

Inga data tillgängliga. Kan vara lätt irriterande.



Ögonskada/-irritation

Inga data tillgängliga. Kan vara lätt irriterande.



Andningsirritation

Inga data tillgängliga.



Sensibilisering av
andningsorgan

Inga data tillgängliga.



Hudsensibilisering

Inga data tillgängliga. Förväntas inte vara sensibiliserande.



Mutagenicitet i könsceller

Inga data tillgängliga.



Cancerogenitet

Ingen av komponenterna i denna produkt listas som cancerframkallande av OSHA,
IARC, NTP, ACGIH och EU:s direktiv om farliga ämnen.
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Reproduktionstoxicitet

Inga data tillgängliga.



Specifik organtoxicitet

Enstaka exponering: Inga data tillgängliga.
Upprepad exponering: Natriumazid: I en tvåårig sondmatningsstudie
administrerade man 0, 5 eller 10 mg/kg natriumazid till grupper av 60 han- och
60 honråttor Dosrelaterad depression av genomsnittlig kroppsvikt observerade
genom hela studieperioden. De genomsnittliga foderkonsumtionsvärdena i lågoch högdosgrupper var lägre än kontrollvärdena. Hjärnnekros och kardiovaskulär
kollaps orsakad av natriumazid observerades under nekropsi- och histopatologisk
undersökning. Kliniska undersökningar påvisade letargi, konvulsioner efter
dosering, liggande ställning, avmagring och tågång. LOAEL (2-års, råtta) var
5 mg/kg kroppsvikt/dag.

12. EKOLOGISK INFORMATION
12.1 Toxicitet

Natriumazid: LC50/96 hr daphnia pulex (vattenloppa) 4,2 mg/L; LC50/96 hr
regnbågsforell 0,8-1,6 mg/L

12.2 Persistens och
nedbrytbarhet

Inga data tillgängliga.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inga data tillgängliga.

12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga.

12.5 Resultat av PBT- och
vPvB-bedömning

Krävs ej.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända.

13. AVFALLSHANTERING
13.1 Avfallshanteringsmetoder

Kasseras som biologiskt farligt avfall.
Kassera enligt gällande lokala och nationella miljöbestämmelser

14. TRANSPORTINFORMATION
14.1 FN-nummer

US DOT
Kanadensiska
TDG
EU ADR/RID
IMDG

IATA/ICAO

14.3
Riskklass(er)
Inga
Inga

14.4
Förpackningsgrupp
Inga
Inga

14.5 Miljöfaror

Inga
Inga

14.2 FNtransportbenämning
Ej reglerad
Ej reglerad

Inga
Inga
Inga

Ej reglerad
Ej reglerad
Ej reglerad

Inga
Inga
Inga

Inga
Inga
Inga

Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

14.6 Särskilda
försiktighetsåtgärder
för användare

Ej tillämpligt.

14.7 Bulktransport enligt
bilaga II till MARPOL
73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt.
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15. REGULATORISK INFORMATION
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:
USA:s TSCA-inventering: Denna produkt är en medicinteknisk enhet. Ingen notifiering krävs för medicintekniska
enheter.
USA:s SARA Title III:
 Avsnitt 311/312 Riskkategorier: Ej farligt
 Avsnitt 313 (40 CFR 372): Ej listad.
California Proposition 65: Denna produkt innehåller inga kemikalier som för närvarande finns på Kaliforniens lista
över kända cancerframkallande ämnen och reproduktiva toxiner.
Kanada WHMIS: Denna produkt är en medicinteknisk enhet. Medicintekniska enheter omfattas inte av WHMIS.
Canadian Environmental Protection Act (Kanadas miljöskyddslag): Denna produkt är en medicinteknisk enhet.
Medicintekniska enheter omfattas inte av DSL.
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances: Denna produkt är en medicinteknisk enhet.
Ingen notifiering krävs för medicintekniska enheter.
Australien: Denna produkt är en medicinteknisk enhet. Ingen notifiering krävs för medicintekniska enheter.
Japan: Denna produkt är en medicinteknisk enhet. Ingen notifiering krävs för medicintekniska enheter.
Korea: Denna produkt är en medicinteknisk enhet. Ingen notifiering krävs för medicintekniska enheter.
Filippinerna: Denna produkt är en medicinteknisk enhet. Ingen notifiering krävs för medicintekniska enheter.
Kina: Denna produkt är en medicinteknisk enhet. Ingen notifiering krävs för medicintekniska enheter.

16. ÖVRIG INFORMATION
NFPA-klassificering: Brand: 0

Hälsa: 1

Reaktivitet: 0

GHS-klasser och riskfraser för referens (se avsnitt 2 och 3):
Dödligt vid förtäring 2 – Akut toxicitet kategori 2
Mycket giftigt för vattenlevande organismer 1 – Akut toxicitet för vattenlevande organismer kategori 1
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 1 – Kronisk toxicitet för vattenlevande
organismer kategori 1
H300 Dödligt vid förtäring
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EU-klasser och riskfraser för referens (se avsnitt 2 och 3):

N Miljöfarligt
T+ Mycket giftigt
R22 Skadligt om det sväljs.
R28 Mycket giftigt om det sväljs.
R32 Vid kontakt med syror frigörs mycket giftig gas.
R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka långtidseffekter på vattenmiljön.
Obs: Om stora reagensmängder som innehåller natriumazid hälls ut i avloppet kan natriumazid ansamlas och bilda
metallazider med koppar eller bly. Detta kan leda till potentiell explosionsrisk. Se ”Safety Management No. CDC-22
(United States Center for Disease Control) Decontamination of Laboratory Sink Drains to remove Azide Salts”.

17. REVISIONSHISTORIK
Revision

Datum

Revisionsbeskrivning

01

08 Apr 2019

Uppgraderat kontrollsystem för interna dokument. Inga ändringar av dokumentets innehåll.

02

21 Sep 2019

Uppdaterad kontaktinformation och adress för att avspegla ändring på den juridiska
tillverkarens webbplats.

03

Aktuellt

Överföring till ny mall och borttagning av CE-märkning.

Ovanstående uppgifter antas vara korrekta men gör inte anspråk på att vara heltäckande och ska endast användas som
anvisning. One Lambda frånsäger sig allt ansvar avseende skador som kan uppstå i samband med hantering av eller kontakt
med ovannämnda produkt. Ytterligare försäljningsvillkor återfinns på baksidan av fakturan eller fraktsedeln.
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