OHUTUSKAART
Control Serum for LABScreen™
Ohutuskaart (SDS) on koostatud vastavalt standardile 29 CFR 1910.1200 ja Komisjoni määrusele EL nr 453/2010, millega
muudetakse ja parandatakse määrust 1907/2006 (REACH) ja määrust (EÜ) nr 1272/2008 (CLP).

1. AINE/PREPARAADI JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE
Toote identifikaator

Control Serum for LABScreen™ Test Kit

Sünonüümid

Puudub

SDS-i ülevaatamise
kuupäev

Vt dokumendi jalusest

1.2

Aine või segu
asjaomased
kindlaksmääratud
kasutusalad ning
kasutusalad, mida ei
soovitata

Kasutamiseks koos LABScreen tootesarjaga.

1.3

Tootja

One Lambda, Inc.

E-post

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

1.1

Volitatud esindaja
Euroopas
1.4

Hädaabitelefoni number

Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175,
Hannover, Saksamaa
Ohtlike materjalide [või ohtlike kaupade] vahejuhtumiteks
Maha valgumine, leke, tuli, kokkupuude või õnnetus
Helistada asutusele CHEMTREC (ööpäevaringselt, 24 tundi)
1-800-424-9300 CCN 836833 USA ja Kanada
+1-703-741-5970 väljaspool USAd ja Kanadat

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE
2.1

Ainete või segude
klassifikatsioon

GHSi klassifikatsioon: Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks

2.2

Märgistuselemendid

Pole vajalik

2.3

Muud riskid

Puudub

ELi preparaatide klassifikatsioon (1999/45/EÜ): Kahjulik (Xn) R22

3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA
3.2

Segu

Kemikaal

Naatriuma
siid

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

Kogus
(gm%)

0,1%

ELi
klassifikatsioon
(67/548/EMÜ)

CLP/GHS
klassifikatsioon

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

Akuutne toks. 2
(H300),
veekeskkond:
akuutne 1 (H400),
veekeskkond:
krooniline 1 (H410)

Täpsemalt ELi klassifikatsiooni kohta vt jaotis 16
Kõik muud komponendid on mitteohtlikud, nagu on määratletud USA Tööohutuse ja
Töötervishoiu Ameti (OSHA) ohtudest teavitamise määrusega (29 CFR 1910.1200),

www.onelambda.com
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Kanada töökohal kasutatavate ohtlike ainete infosüsteemi ja ELi direktiividega ohtlike
ainete ja preparaatide liigitamise ja märgistamise kohta.

4. ESMAABIMEETMED
4.1

Esmaabimeetmete
kirjeldus

Silma sattumisel: loputage silmi viivitamata rohke veega. Ärrituse tekkimisel ja
püsimisel pöörduge arsti poole.
Nahale sattumisel: peske nahka viivitamata seebi ja rohke veega. Ärrituse või
muude sümptomite tekkimisel pöörduge arsti poole.
Allaneelamisel: Kui inimene on teadvusel, loputage suud viivitamatult veega.
Seejärel laske inimesel juua 1 või 2 klaasi vett. Pöörduge viivitamatult arsti poole.
Sissehingamisel: viige inimene värske õhu kätte. Kui inimene ei hinga, tehke
kunstlikku hingamist. Kui inimese hingamine on raskendatud, peab hapnikku
manustama kvalifitseeritud isik. Pöörduge arsti poole.

4.2

4.3

Oluliseimad sümptomid
ja mõjud, nii ägedad kui
ka hilisemad

Võib põhjustada silmade ja naha ärritust. Võib olla kahjulik allaneelamisel,
sissehingamisel või imendumisel läbi naha. Võib muuta geneetilist materjali.

Viivitamatu arstiabi ja
eriravi vajaduse
näidustused

Allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole.

Sisaldab inimese seerumit. Kõiki veretooteid tuleb käsitleda potentsiaalselt
nakkusohtlikena. Toote verematerjal oli kehtivate FDA nõutud analüüside alusel
negatiivne. Ükski teadaolev analüüsimeetod ei kinnita täieliku kindlusega, et
inimverest saadud toodetes puudub nakkusallikas.

5. TULEKUSTUTUSMEETMED
5.1

Kustutusvahendid

võib kasutada kõiki ümbritseva tule jaoks sobivaid vahendeid.
Kustutusvahendid, mida MITTE kasutada: pole teada.

5.2

Aine või seguga seotud
eriohud

Puudub
Ohtlikud põlemissaadused: Põletamine pärast vee aurumist võib tekitada
süsinikmonooksiidi ja/või süsinikdioksiidi, lämmastikoksiide ja mürgist suitsu.

5.3

Nõuanded
tuletõrjujatele

kandke autonoomset hingamisaparaati ja kaitseriietust kokkupuute vältimiseks naha
ja silmadega.

6. MEETMED JUHUSLIKU KESKKONDA SATTUMISE KORRAL
6.1

Isiklikud
ettevaatusabinõud,
kaitsevahendid ja
hädaolukorra
protseduurid

Kandke isikukaitsevahendeid, sealhulgas kummisaapaid ja tugevaid kummikindaid.

6.2

Keskkonnakaitse
ettevaatusabinõud

Ärge laske kanalisatsiooni. Kui see juhtub, loputage kanalisatsiooni suure koguse
veega.

6.3

Tõkestamis- ja
puhastamismeetodid ja
materjal

Piirake maha valgunud kogus ja koguge see inertse absorbeeriva materjaliga.
Loputage piirkonda põhjalikult veega ja seejärel peske piirkonda 10%
pleegituslahusega.

6.4

Viited teistele jaotistele

Vt jaotist 8 sobivate isikukaitsevahendite ja jaotist 13 nõuetekohaste
jäätmekõrvaldamise meetodite kohta.

7. KÄSITSEMINE JA HOIUSTAMINE
7.1

Ettevaatusabinõud
ohutuks käsitsemiseks
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Kandke laborikitlit ja kemikaalikindlaid kindaid. Veretoodete käsitsemisel järgige häid
laboritavasid. Vältige kokkupuudet silmade, naha ja riietega. Pärast käsitsemist
peske põhjalikult käsi.
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7.2

Ohutu hoiustamise
tingimused, k.a
võimalikud
kokkusobimatused

Hoiustamisteavet vt toote etiketilt.

7.3

Erilõppkasutaja(d)

Kasutamiseks koos LABScreen tootesarjaga.

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSE
8.1

8.2

Kontrollparameetrid

Kokkupuute ohjamine

Kemikaal

Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas/allikas

Naatriumasiid

0,29 mg/m³ lagi ACGIH TLV
0,2 mg/m³ TWA, 0,4 mg/m³ (sissehingatav) STEL DFG MAK
0,1 mg/m³ TWA, 0,3 STEL UK WEL
0,1 mg/m³ TWA, 0,3 STEL Hispaania, Prantsusmaa ja Belgia

Insener-tehnilised meetmed: laboratooriumi üldventilatsioon peab olema piisav
tavakasutuseks.
Hingamisteede kaitse: normaaloludes vajadus puudub.
Käte kaitse: Kandke kemikaalikindlaid kindaid.
Silmade kaitse: Soovitatav on kasutada laborikaitseprille.
Naha kaitse: kandke laborikitlit.
Muud meetmed: soovitatav on kasutada ohutusdušši ja silmavanni.

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED
9.1

Teave füüsikaliste ja
keemiliste
põhiomaduste kohta:
Välimus ja lõhn:
Vees lahustumine:
Lõhnalävi:
pH:
Erikaal:
Aurustumiskiirus:
Süttivus (tahke / gaas):
Plahvatuspiirid:
Lagunemistemperatuur:

meile teadaolevalt ei ole keemilisi ja füüsikalisi omadusi põhjalikult uuritud.
Kahvatukollane, läbipaistmatu vedelik, lõhnatu
vees lahustuv
andmed puuduvad
pole saadaval
andmed puuduvad
andmed puuduvad
ei kohaldu
LEL: ei kohaldu
UEL: ei kohaldu
andmed puuduvad

Plahvatusomadused:

mitteplahvatav

Keemispunkt:

andmed puuduvad

Jaotustegur:

andmed puuduvad

Sulamispunkt:

andmed puuduvad

Aurutihedus:

andmed puuduvad

Aururõhk:

andmed puuduvad

Leekpunkt:

mittesüttiv

Isesüttimistemperatuur:

andmed puuduvad

Viskoossus:

andmed puuduvad
mitteoksüdeeriv
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Oksüdeerivad omadused:
9.2

Muu teave

Puudub

10. STABIILSUS JA REAKTIIVSUS
10.1 Reaktiivsus

Normaaltingimustes mittereaktiivne

10.2 Keemiline stabiilsus

Stabiilne

10.3 Ohtlike reaktsioonide
võimalus

Pole teada

10.4 Vältimisele kuuluvad
tingimused

Kuum

10.5 Mitteühilduvad
materjalid

Vältige kokkupuudet metallide, hapete ja happekloriididega.

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Lämmastikoksiidid, vesinikbromiid, süsinikoksiidid ja süsivesinikud. Naatriumasiid
võib reageerida raskmetallidega, moodustades plahvatusohtlikke asiide. Reaktsioon
hapetega võib tekitada mürgist gaasi.

11. TOKSIKOLOOGILINE TEAVE
11.1 Teave toksikoloogiliste
mõjude kohta


Sissehingamine

Udu sissehingamine võib põhjustada hingamisteede ärritust koos aevastamise ja
köhimisega.



Allaneelamine

Sisaldab 0,1% naatriumasiidi. On teatatud, et naatriumasiidi allaneelamine põhjustab
õhupuudust, iiveldust, oksendamist, rahutust, kõhulahtisust, vererõhu langust
(hüpotensiooni) ja kokkukukkumist. Naatriumasiid on klassifitseeritud loomadele väga
mürgiseks.



Nahale sattumine

võib põhjustada kerget ärritust. Pikaajaline ja ulatuslik kokkupuude nahaga võib
põhjustada imendumist koos allaneelamisele sarnaste süsteemsete sümptomitega.



Silma sattumine

Võib põhjustada ärritust.



Ülemäärase
kokkupuute kroonilised
mõjud

Naatriumasiidi kahtlustatakse geneetilise materjali muutmises.



Kartsinogeen või
kahtlustatud
kartsinogeen

Mitte ükski komponentidest ei ole loetletud kui kartsinogeen või kahtlustatud
kartsinogeen.



Akuutse toksilisuse
väärtused

Naatriumasiid: LD50 suukaudne – rott: 27 mg/kg; LD50 naha kaudu – küülik: 20
mg/kg
Arvutatud ATEmix: LD50 suukaudne – rott: 27 027 mg/kg
Meile teadaolevalt ei ole toksikoloogilisi omadusi põhjalikult uuritud.



Nahasöövitus/-ärritus

Andmed puuduvad. Võib kergelt ärritada.



Silmade
kahjustus/ärritus

Andmed puuduvad. Võib kergelt ärritada.



Hingamisteede ärritus

andmed puuduvad.



Hingamisteede
sensibiliseerimine

Andmed puuduvad.



Naha sensibiliseerimine

Andmed puuduvad. Sensibiliseerimine ei ole oodatav.



Idurakkude
mutageensus

Andmed puuduvad.
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Kantserogeensus

Ükski selle toote komponentidest ei ole OSHA, IARC, NTP, ACGIH ega EL ohtlike
ainete direktiivis loetletud kantserogeenidena.



Reproduktiivtoksilisus

Andmed puuduvad.



Spetsiifiline toksilisus
sihtelundi suhtes

Ühekordne kokkupuude: andmed puuduvad
Korduv kokkupuude: Naatriumasiid: kaheaastases sondiga uuringus manustati 0, 5
või 10 mg/kg naatriumasiidi 60 isasele ja 60 emasele rotile. Kogu uuringuperioodi
jooksul täheldati keskmise kehakaalu annusest sõltuvat depressiooni. Keskmised
toidutarbimise väärtused madala ja suure annusega rühmades olid
kontrollväärtustest madalamad. Naatriumasiidi poolt indutseeritud aju nekroos ja
kardiovaskulaarne kokkukukkumine, mida täheldati lahkamisel ja histopatoloogilisel
uuringul. Kliinilised uuringud näitasid letargiat, krampe annustamisel, lamavas
asendis olemist, kõhnumist ja varvastel kõndimist. LOAEL (2 aastat, rott) oli 5 mg/kg
kehamassi kohta päevas.

12. ÖKOLOOGILINE TEAVE
Naatriumasiid: LC50/96 hr daphnia pulex 4,2 mg/l; LC50/96 hr vikerforell 0,8–1,6 mg/l

12.1 Toksilisus
12.2 Püsivus ja lagunduvus

Andmed puuduvad.

12.3 Bioakumulatsiooni
potentsiaal

Andmed puuduvad.

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed puuduvad.

12.5 PBT ja vPvB hinnangu
tulemused

ei ole nõutud.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

pole teada.

13. JÄÄTMEKÄITLUS
13.1 Jäätmetöötluse
meetodid

kõrvaldada koos bioloogiliselt ohtlike jäätmetega.
Kõrvaldada kooskõlas föderaalsete, osariiklike ja kohalike keskkonnakaitse
eeskirjadega.

14. TRANSPORDITEAVE

US DOT
Kanada TDG
EU ADR/RID
IMDG

IATA/ICAO

14.1 ÜRO
number (UN
Number)
Puudub
Puudub
Puudub
Puudub
Puudub

14.2 ÜRO veose
tunnusnimetus

14.3
Ohuklass(id)

14.4
Pakendigrupp

14.5
Keskkonnaohud

Reguleerimata
Reguleerimata
Reguleerimata
Reguleerimata
Reguleerimata

Puudub
Puudub
Puudub
Puudub
Puudub

Puudub
Puudub
Puudub
Puudub
Puudub

Ei kohaldu
Ei kohaldu
Ei kohaldu
Ei kohaldu
Ei kohaldu

14.6 Eriettevaatusabinõud
kasutajale

Ei kohaldu

14.7 Transportimine
mahtlastina vastavalt
MARPOL 73/78 lisale II
ja IBC koodeksile

Ei kohaldu

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID
15.1 Antud aine või segu
suhtes kohaldatavad
ohutuse-, tervise- ja
keskkonnaalased
eeskirjad/õigusaktid
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USA TSCA nimistu: Antud toode on meditsiiniseade. meditsiiniseadmed ei kuulu
teavituse alla.
USA SARA jagu III:


jaotis 311/312, Ohukategooriad: mitteohtlik



Jagu 313 (40 CFR 372): puudub loendist.
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California Proposition 65: toode ei sisalda ühtegi praegu California teadaolevate
kartsinogeenide ja reproduktiivtoksiinide nimekirja kantud kemikaali.
Kanada WHMIS: Antud toode on meditsiiniseade. meditsiiniseadmed ei kuulu
WHMIS alla.
Kanada keskkonnakaitse seadus: Antud toode on meditsiiniseade.
meditsiiniseadmed ei kuulu DSL alla.
Euroopa Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik: Antud toode on meditsiiniseade.
meditsiiniseadmed ei kuulu teavituse alla.
Austraalia: Antud toode on meditsiiniseade. meditsiiniseadmed ei kuulu teavituse
alla.
Jaapan: Antud toode on meditsiiniseade. meditsiiniseadmed ei kuulu teavituse alla.
Korea: Antud toode on meditsiiniseade. meditsiiniseadmed ei kuulu teavituse alla.
Filipiinid: Antud toode on meditsiiniseade. meditsiiniseadmed ei kuulu teavituse alla.
Hiina: Antud toode on meditsiiniseade. meditsiiniseadmed ei kuulu teavituse alla.

16. MUU TEAVE
NFPA hinnang: Tuleohtlikkus: 0

Tervis: 1

Reaktiivsus: 0

GHS klassid ja ohulaused viitamiseks (vt jaotised 2 ja 3):
Akuutne toks. 2 – Akuutse toksilisuse kategooria 2
Veekeskkond: akuutne 1 – Veekeskkond: akuutse toksilisuse kategooria 1
Veekeskkond: krooniline 1 – Veekeskkond: kroonilise toksilisuse kategooria 1
H300 – Allaneelamisel surmav.
H400 – Väga mürgine veeorganismidele.
H410 – Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.
ELi klassid ja ohulaused viitamiseks (vt jaotised 2 ja 3):
N – Keskkonnaohtlik
T+ – Väga mürgine
Xn – Kahjulik
R22 – Allaneelamisel kahjulik.
R28 – Allaneelamisel väga mürgine.
R32 – Hapetega kokkupuutel eraldub väga mürgine gaas.
R50/53 – Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.
Märkus. Kui suures koguses naatriumasiidi sisaldavaid reaktiive visatakse veevärgisüsteemidesse, võib
naatriumasiid koguneda ja moodustada vase või pliiga metalliasiide. See võib tekitada potentsiaalse
plahvatusohu. Vt „Ohutuskorraldus nr CDC-22 (Ameerika Ühendriikide haiguste haldamise keskus)
Laboratoorsete valamute äravoolude saastest puhastamine asiidisoolade eemaldamiseks“.
17. REDAKTSIOONIAJALUGU
Redaktsioon

Kuupäev

01

8. aprill 2019

02

21.
september
2019

Uuendatud kontaktandmed ja aadress tootja veebilehel.

03

Kehtiv

Dokumendi sisu teisaldati uude malli.
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Redaktsiooni kirjeldus
Uuendatud ettevõttesisene dokumendihaldussüsteem. Dokumendi sisu ei ole
muudetud.
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