SAUGOS DUOMENŲ LAP AS
Control Serum for LABScreen™
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

Control Serum for LABScreen™ Test Kit

Sinonimai

Nėra

SDS peržiūros data

Žr. dokumento pabaigoje

1.2

Susijęs nustatytas
medžiagos ar mišinio
panaudojimas ir
draudimas naudoti

Naudojimui tik su „LABScreen“ produktų grupe.

1.3

Gamintojas

„One Lambda, Inc.“

El. paštas

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Įgaliotasis atstovas
Europoje
1.4

Skubios pagalbos
telefono numeris

„Medical Device Safety Service GmbH“ , Schiffgraben 41, 30175 ,
Hannover , Germany (Vokietija)
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 Kanada
+1-703-741-5970 už JAV ir Kanados ribų

2. PAVOJŲ IDENTIFIKAVIMAS
2.1

Medžiagų ar mišinių
klasifikavimas

GHS klasifikacija: neklasifikuojamas kaip pavojingas

2.2

Etiketės elementai

Nereikalingi

2.3

Kiti pavojai

Nėra

ES preparatų klasifikacija (1999/45/EK): žalingas (Xn) R22

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.2

Mišinys
Chemikalas

Natrio
azidas

CAS /
EINECS
numeris

26628-22-8 /
232-731-8

Kiekis
(gm %)

0,1 %

ES klasifikacija
(67/548/EEB)

CLP/GHS
klasifikacija

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

2 ūminis toks.
(H300), 1
vandens
organizmams
ūmiai toksiškas
(H400),1 lėtinio
toksiškumo
vandens
organizmams
(H410)

Informaciją apie ES klasifikaciją žr. 16 skyriuje.
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Visi kiti komponentai nepavojingi, kaip apibrėžta JAV OSHA pranešimo apie pavojus
reglamente (29 CFR 1910.1200), Kanados WHMIS reglamentuose ir ES direktyvose
dėl pavojingų medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1

Pirmosios pagalbos
priemonių aprašas

Patekus į akis: nedelsdami gausiai plaukite vandeniu. Jei oda sudirginta ir
sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsdami plaukite odą muilu ir gausiai skalaukite vandeniu. Jei
oda sudirginta arba pasireiškia kiti simptomai, kreipkitės į gydytoją.
Prarijus: jei asmuo neprarado sąmonės, turi nedelsdamas praskalauti burną
vandeniu. Tada pasirūpinkite, kad išgertų vieną arba dvi stiklines vandens.
Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Įkvėpus: išveskite asmenį į gryną orą. Jei asmuo nekvėpuoja, atlikite dirbtinį
kvėpavimą. Jei asmeniui sunku kvėpuoti, kvalifikuotas asmuo turi duoti deguonies.
Kreipkitės į gydytoją.

4.2

4.3

Svarbiausi simptomai ir
poveikis (ūmus ir
uždelstas)

Gali dirginti akis ir odą. Gali būti pavojingas nurijus, įkvėpus ar absorbavus į odą.
Gali pakeisti genetinę medžiagą.

Nurodymas apie bet
kokios neatidėliotinos
medicinos pagalbos ir
specialaus gydymo
poreikį

Prarijus nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Sudėtyje yra žmogaus serumo. Visi kraujo produktai turi būti laikomi potencialiai
užkrečiamais. Atlikus FDA šiuo metu reikalaujamus atlikti kraujo medžiagos, iš kurios
buvo gautas šis preparatas, tyrimus, tyrimų rezultatai buvo neigiami. Nėra jokių
žinomų tyrimų metodų, visiškai užtikrinančių, kad produktai, paruošti naudojant
žmogaus kraują, neperneš užkrečiamų agentų.

5. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS
5.1

Gaisro gesinimo
priemonės

naudokite bet kokias priemones, tinkančias kilusiam gaisrui gesinti.
DRAUDŽIAMOS naudoti gaisro gesinimo priemonės: žinomų nėra.

5.2

Specialūs medžiagos ar
mišinio keliami pavojai

Nėra
Pavojingi degimo produktai: Degimo išgaravus vandeniui metu gali būti išskiriamas
angies viendeginis ir (arba) anglies dvideginis, azoto oksidai ir nuodingi dūmai.

5.3

Patarimai
ugniagesiams

dėvėkite kvėpavimo aparatus ir apsauginius drabužius, kad medžiagos nepatektų ant
odos ir į akis.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1

Asmeninės atsargumo
priemonės, apsauginė
įranga ir avarinės
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

Izoliuokite išsiliejusią medžiagą ir ją surinkite inertiška sugeriamąja medžiaga. Gerai
nupilkite tą vietą vandeniu ir nuplaukite plotą 10 % baliklio tirpalu.

6.4

Nuorodos į kitus
skyrius

informaciją apie tinkamą asmens apsaugos įrangą žr. 8 skyriuje, informaciją apie
tinkamus atliekų utilizavimo metodus – 13 skyriuje.
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7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1

Su saugiu tvarkymu
susijusios atsargumo
priemonės

Dėvėkite laboratorinį chalatą, apsauginius akinius ir cheminėms medžiagoms
atsparias pirštines. Dirbdami su kraujo produktais laikykitės atitinkamų laboratorinių
reikalavimų Venkite kontakto su akimis, oda ir drabužiais. Po naudojimo kruopščiai
nusiplaukite rankas.

7.2

Saugaus sandėliavimo
sąlygos, įskaitant visus
nesuderinamumus

informaciją apie laikymą žr. gaminio etiketėje.

7.3

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

Naudojimui tik su „LABScreen“ produktų grupe.

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA
8.1

8.2

Kontrolės parametrai

Poveikio kontrolė

Chemikalas

Ribinės poveikio vertės darbo aplinkoje / šaltinis

Natrio azidas

0,29 mg/m3 aukščiausia riba ACGIH TLV
0,2 mg/m3 TWA, 0,4 mg/m3 (įkvepiamas) STEL DFG MAK
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL UK WEL
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL Ispanija, Prancūzija, Belgija

Techninio valdymo priemonės: norint įprastai naudoti, pakanka įprastos
laboratorijos ventiliacijos.
Kvėpavimo takų apsauga: įprastai nereikia.
Rankų apsauga: mūvėkite chemiškai atsparias pirštines.
Akių apsauga: rekomenduojami laboratoriniai apsauginiai akiniai.
Odos apsauga: dėvėkite laboratorinį chalatą.
Kitos kontrolės priemonės: rekomenduojama praustis po dušu ir plauti akis.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1

Informacija apie
pagrindines fizines ir
chemines savybes:
Išvaizda ir kvapas:

kiek mums žinoma, cheminės ir fizinės savybės atidžiai netirtos.

Tirpumas vandenyje:

tirpus vandenyje

Kvapo atsiradimo
slenkstis:

duomenų nėra

pH:

nenurodoma

Savitasis sunkis:

duomenų nėra

Garavimo greitis:

duomenų nėra

Degumas (kietų
medžiagų / dujų):

netaikoma

Sprogumo ribos:

blyškiai geltonas, matinis skystis, be kvapo

ASR (apatinė sprogumo riba): netaikoma
VSR (viršutinė sprogumo riba): netaikoma

Skilimo temperatūra:

duomenų nėra

Sprogstamosios savybės:

nesprogus

Virimo temperatūra:

duomenų nėra

Pasiskirstymo
koeficientas:

duomenų nėra
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SDS: Control Serum for LABScreen™

Lydymosi temperatūra:

duomenų nėra

Garų tankis:

duomenų nėra

Garų slėgis:

duomenų nėra

Pliūpsnio temperatūra:

nedegus

Savaiminio užsidegimo
temperatūra:

duomenų nėra

Klampa:

duomenų nėra

Oksidacinės savybės:

neoksiduoja

Kita informacija

Nėra

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1 Reaktingumas

Įprastomis sąlygomis nereaktyvus

10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus

10.3 Pavojingų reakcijų
galimybė

Žinomų nėra

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


Įkvėpus

Įkvėpus aerozolio gali būti sudirginti kvėpavimo takai, pasireikšti čiaudėjimas ir
kosulys.



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 nestipriai dirginti odą. Dėl užsitęsusio ir ekstensyvaus sąlyčio su oda gali įsigerti į
odą ir sukelti sisteminius simptomus, panašius kaip prarijus.



Patekus į akis

Gali dirginti odą.



Lėtinis per didelės
ekspozicijos poveikis

Įtariama, kad natrio azidas gali keisti genetinę medžiagą.



Kancerogenai arba
įtariami kancerogenai

nė vienas iš komponentų neįvardytas kaip kancerogenas arba įtariamas
kancerogenas.



Ūminio 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
Mūsų žiniomis, toksikologinės savybės išsamiai netirtos.



Odos pažeidimai ir
(arba) dirginimas

Duomenų nėra. Gali lengvai dirginti.



Akių sužalojimas /
sudirginimas

Duomenų nėra. Gali lengvai dirginti.
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Kvėpavimo takų
sudirginimas

duomenų nėra.



Kvėpavimo takų
jautrinimas

Duomenų nėra.



Odos jautrinimas

Duomenų nėra. Nemanoma, kad didina jautrumą.



Mutageninis poveikis
lytinėms ląstelėms

Duomenų nėra.



Kancerogeniškumas

Nė viena šio gaminio sudedamoji dalis nėra OSHA, IARC, NTP, ACGIH ir ES
Direktyvoje dėl pavojingų medžiagų įvardyta kaip kancerogenas.



Toksiškumas
reprodukcijai

Duomenų nėra.



Specifinis toksiškumas
konkrečiam organui

Vienkartinė ekspozicija: duomenų nėra
Pakartotinė ekspozicija: Natrio azidas: buvo atliktas dviejų 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 kolapsą, kaip pastebėta 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
12.2 Patvarumas ir
skaidomumas

Natrio azidas: LC50/96 val. dafnijai 4,2 mg/l; LC50/96 val. vaivorykštiniam upėtakiui
0,8–1,6 mg/l
Duomenų nėra.

12.3 Bioakumuliacijos
potencialas

Duomenų nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje

Duomenų nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo
rezultatai

nereikalingi.

12.6 Kitas nepageidaujamas
poveikis

Žinomų nėra.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1 Atliekų apdorojimo
metodai

išmeskite kartu su biologiškai pavojingomis atliekomis.
Pašalinkite laikydamiesi visų federalinių, valstybinių 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
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14.2 JT
tinkamas
siuntimo
pavadinimas
Nereguliuojama
Nereguliuojama
Nereguliuojama
Nereguliuojama
Nereguliuojama

14.3
Pavojingumo
klasė (-ės)

14.4 Pakavimo
grupė

14.5
Aplinkosaugos
pavojus

Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
Nėra

Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
Nėra

Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
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14.6 Specialiosios
atsargumo priemonės
naudotojui

Netaikoma

14.7 Didelių kiekių vežimas
pagal MARPOL 73/78 II
priedą ir IBC kodą

Netaikoma

15. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA
15.1 Medžiagai ar mišiniui
taikomi saugos,
sveikatos apsaugos
ar aplinkos apsaugos
reglamentai /
įstatymai

JAV TSCA aprašas: šis produktas yra medicininis prietaisas. medicinos prietaisams
pranešimas netaikomas.
JAV SARA III dokumentas:


311/312 skyrius pavojaus kategorijos: nepavojingas



313 skyrius (40 CFR 372): neįtrauktas.

Kalifornijos 65 siūlymas: šiame gaminyje nėra cheminių medžiagų, įtrauktų į
Kalifornijos žinomų kancerogenų ir reprodukcijos toksinų sąrašą.
Kanados WHMIS: Šis produktas yra medicininis prietaisas. Medicinos prietaisams
netaikoma WHMIS.
Kanados aplinkos apsaugos aktas: Šis produktas yra medicininis prietaisas.
Medicinos prietaisams netaikomas DSL.
Europos esamų pramoninių cheminių medžiagų inventorius: Šis produktas yra
medicininis prietaisas. Medicinos prietaisams pranešimas netaikomas.
Australija: Šis produktas yra medicininis prietaisas. Medicinos prietaisams
pranešimas netaikomas.
Japonija: Šis produktas yra medicininis prietaisas. Medicinos prietaisams
pranešimas netaikomas.
Korėja: Šis produktas yra medicininis prietaisas. Medicinos prietaisams pranešimas
netaikomas.
Filipinai: Šis produktas yra medicininis prietaisas. Medicinos prietaisams pranešimas
netaikomas.
Kinija: Šis produktas yra medicininis prietaisas. Medicinos prietaisams pranešimas
netaikomas.

16. KITA INFORMACIJA
NFPA įvertinimas: Ugnis: 0

Sveikata: 1

Reaktingumas: 0

GHS klasės ir pavojingumo frazių nuorodos (žr. 2 ir 3 skyrius):
2 ūminis toks. – 2 ūminio toksiškumo kategorija
1 vandens organizmams ūmiai toksiškas – 1 toksiškumo vandens organizmams kategorija
1 lėtinio toksiškumo vandens organizmams – 1 lėtinio toksiškumo vandens organizmams 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 Aplinkai pavojinga
T+ Labai toksiška
Xn Žalinga
R22 Kenksminga prarijus.
R28 Labai toksiška prarijus.
R32 Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.
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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.
„Darbų sauga Nr. CDS-22 (Jungtinių Amerikos Valstijų Ligų kontrolės centro) dėl laboratorinių kriauklių
kanalizacijos vamzdžių nukenksminimo šalinant azidų druskas.“
17. PERŽIŪRŲ ISTORIJA
Peržiūra
01

Data
2019 m.
balandžio 8
d.

Peržiūros aprašas
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

Dokumento turinys perkeltas į naują šabloną.
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