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BIZTONSÁGI ADATLAP

ADSORB OUTTM
A biztonsági adatlap (SDS) a 29 CFR 1910.1200 szabvány, a 453/2010 számú EK bizottsági rendelet módosításáról szóló 1907/2006
(REACH) rendelet és az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szem előtt tartásával készült.

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása:
1.1 Termékazonosító:
Szinonimák:
SDS átdolgozás dátuma:

ADSORB OUTTM
Nincsenek
26 Feb 2014

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Kizárólag az Adsorb Out termékcsaláddal használható.
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Gyártó:
One Lambda, Inc. 22801 Roscoe Blvd.
West Hills, CA 91304 USA
Regionális képviselet:
E-mail:

MDSS – Medical Device Safety Service GmbH
techsupport@onelambda.com.

1.4 Sürgősségi telefonszám: +1 747.494.1000

2. A veszély meghatározása:
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
GHS osztályozás:
Nincs veszélyesként osztályozva
EU termékosztályozás (1999/45/EK): Ártalmas (Xn) R22
2.2 Címkézési elemek:
Nem szükségesek
2.3 Egyéb veszélyek: Nincsenek

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok:
3.1 Keverék
Vegyi anyag

CAS / EINECS Szám

Mennyiség

(g%)
Nátrium-azid

26628-22-8 / 232-7318

0,1%

EU-osztályozás
(67/548/EGK)
N, T+, R28, R32, R50/53

CLP/GHS
osztályozás
Acute Tox 2 (H300),
Aquatic Acute 1
(H400), Aquatic
Chronic 1 (H410)

Az EU-osztályozásra vonatkozó további információkat lásd a 16. fejezetben
Minden további összetevő nem veszélyes az US OSHA Veszélyközlési Szabályzata szerint (29 CFR 1910.1200),
Kanada WHMIS szabályzatai és a veszélyes anyagok és készítmények osztályozására és címkézésére vonatkozó EU-irányelvek
szerint. Ez a termék állati anyagokat tartalmaz és ezért az alábbi biovédelmi elővigyázatossági szabályok szerint kezelendő.
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4. Elsősegélynyújtási intézkedések:
4.1 Az elsősegélynyújtás intézkedések ismertetése
Szembe jutás esetén: A szemet azonnal nagy mennyiségű vízzel ki kell öblíteni. Irritáció esetén, azonnal forduljon orvoshoz.
Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal le kell mosni a bőrt szappannal és nagy mennyiségű vízzel. Ha irritáció vagy egyéb
tünetek jelentkeznek orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén: Ha a sérült eszméleténél van a szájat azonnal vízzel ki kell öblíteni. Ezután itassunk a sérülttel egy vagy két
pohár vizet. Azonnal forduljon orvoshoz.
Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni. Ha a sérült nem lélegzik, mesterségesen kell lélegeztetni. Ha a sérült
nehezen lélegzik, oxigént kell adagolni. Orvoshoz kell fordulni.
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások: Szem- és bőrizgató hatású lehet. Lenyelés, belégzés vagy bőrön
keresztüli felszívódás esetén káros lehet. A genetikai állomány módosulását idézheti elő.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

5. Tűzvédelmi intézkedések:
5.1 Oltóanyag: Bármely olyan anyagot használhat, amely a környezetben lévő tűz ellen alkalmas.
Oltóanyag, melyet NEM SZABAD használni: Nem ismert.
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Nincsenek
Veszélyes égéstermékek: Tűz esetén mérgező gázokat és sűrű fekete füstöt bocsáthat ki.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: A bőrrel és szemmel történő érintkezés megelőzése érdekében használjon zártkörű légzőkészüléket
és védőöltözetet.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál:
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások : Hordjon védőruhát, beleértve gumicsizmát és
vastag gumikesztyűt.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Leöblítésre nem szabad a lefolyót használni. Ha az anyag a lefolyóba kerül, nagy
mennyiségű vízzel kell a lefolyót öblíteni.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Itassa fel egy megfelelő abszorpcióval rendelkező
anyaggal. Gyűjtse össze egy megfelelő hulladék eltávolító tárlóba. A maradékot mossa fel vízzel.
6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Az egyéni védőeszközökről a 8. részben, a hulladékkezelési módszerekről a 13. részben olvashat.

7. Kezelés és tárolás:
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Viseljen laboratóriumi köpenyt, védőszemüveget és vegyszernek ellenálló
kesztyűt. Ésszerű laboratóriumi gyakorlatot kell követni. Kerülje a szemmel, bőrrel és ruházattal való érintkezést. Kezelés után a
kezeket bõségesen le kell mosni.
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: A tárolásra vonatkozó adatok a termék címkéjén
találhatók.
7.3 Meghatározott végfelhasználás (ok): Ez a termék orvosi eszköz.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem:
8.1 Ellenőrzési paraméterek
Vegyi anyag
Nátrium-azid

Munkahelyi légtérben megengedett határértékek / Forrás
0,29 mg/m3 felső határ / ACGIH TLV
0,2 mg/m3 TWA, 0,4 mg/m3 (belélegezhető) STEL DFG MAK
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL UK WEL
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL Spanyolország, Franciaország, Belgium

8.2 Az expozíció ellenőrzése
Műszaki ellenőrzés: Az átlagos laboratóriumi szellőzésnek elegendőnek kell lennie a normális használathoz.
Belégzés elleni védelem: Általában nem szükséges.
Kézvédelem: A megfelelő vegyi anyag ellen védő kesztyűt kell viselni.
Szemvédelem: Laboratóriumi védőszemüveg használata ajánlott.
Bőr- és testfelület védelme: Viseljen laboratóriumi köpenyt.
Egyéb ellenőrzések: Biztonsági zuhanyozás és szemöblítés ajánlott.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:
TDX-OLI-DMR-PS-2796, Rev 03

2 / 6 oldal

22801 Roscoe Blvd. West Hills, CA 91304 USA Tel: +1 (747) 494-1000 Fax: +1 (747) 494-1001 WEB:www.onelambda.com

BIZTONSÁGI ADATLAP
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
A gyártó legjobb tudomása szerint a termék fizikai, kémiai és toxikológiai tulajdonságait behatóan nem vizsgálták meg.
Külső jellemzők: Fehér, átlátszatlan szemcsés
szuszpenzió
Szag: Szagtalan
Szagküszöbérték: Nincs adat
pH-érték: Nincs adat
Olvadáspont/Fagyáspont: Nincs adat
Forráspont: Nincs adat
Lobbanáspont: Nem gyúlékony
Párolgási sebesség: Nincs adat
Gyulladási határok:
Alsó robbanási tartományok: Nem alkalmazható
Felső robbanási tartományok: Nem alkalmazható
Gőznyomás: Nincs adat
Molekulaképlet: Keverék

Gőzsűrűség: Nincs adat
Fajsúly: Nincs adat
Oldékonyság: Vízben oldódik
Oktanol/víz megoszlási hányados: Nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet: Nincs adat
Bomlási hőmérséklet: Nincs adat
Viszkozitás: Nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanékony
Oxidáló tulajdonságok: Nem oxidáló
Relatív sűrűség: Nincs adat
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): Nem
alkalmazható

Molekulasúly: Keverék
9.2 Egyéb információk: Nincsenek

10. Stabilitás és reakciókészség:
10.1 Reakciókészség: Rendeltetésszerű használat mellett nem ad reakciót
10.2 Kémiai stabilitás: Stabil
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Nem ismert
10.4 Kerülendő körülmények: Hőre érzékeny
10.5 Nem összeférhető anyagok: Kerülje a fémekkel, savakkal és savkloridokkal történő érintkezést.
10.6 Veszélyes bomlástermékek: Nitrogén-oxidok, hidrogén-bromid, szén-oxidok és szénhidrogének. A nátrium-azid nehézfémekkel
robbanásveszélyes azidokat képezhet. Savakkal való kölcsönhatás mérgező gázokat kelthet.

11. Toxikológiai adatok:
11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk:
A túlexpozíció akut hatásai:
Belégzés: Gőzök belégzése légúti irritációt és fullasztó jellegű szisztémás hatásokat okozhat.
Lenyelés: 0,1% nátrium-azidot tartalmaz. A nátrium-azid lenyelése légszomjat, hányingert, hányást, nyugtalanságot, hasmenést, a
vérnyomás csökkenését (hipotenziót) illetve ájulást okozott. A nátrium-azidot állatokra igen mérgező anyagként osztályozták.
Bőrrel való érintkezés: Enyhe irritációt okozhat. Hosszabb időn keresztüli bőrrel való érintkezés olyan abszorpciót okozhat,
amelynek hatása a lenyeléshez hasonló.
Szemmel való érintkezés: Irritációt okozhat.
A túlexpozíció krónikus hatásai: Feltételezik, hogy a nátrium-azid a genetikai állomány módosulását idézheti elő.
Rákkeltő illetve rákkeltés gyanús: A listán szereplő összetevőknek egyike sem rákkeltő, illetve rákkeltés-gyanús.
Akut toxicitás értékek:
Nátrium-azid: LD50 orálisan patkányoknál: 27 mg/kg; LD50 bőrérzékenység, nyúlnál: 20 mg/kg
Kiszámított ATEmix: LD50 orálisan patkányoknál: 27 027 mg/kg
A legjobb tudomásunk szerint a toxikológiai tulajdonságokat még nem vizsgálták át azok teljességében.
Bőrmarás/irritáció: Nincs adat. Enyhén irritáló lehet.
Szemkárosodás/irritáció: Nincs adat. Enyhén irritáló lehet.
Légzőszervi irritáció: Nincs adat.
Légzőszervi szenzibilizáció: Nincs adat.
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Bőrszenzibilizáció: Nincs adat. Várhatóan nem szenzitizáló hatású.
Csírasejt mutagenitás: Nincs adat.
Karcinogenitás: A termék listáján szereplő összetevők egyike sem rákkeltő az OSHA, IARC, NTP, ACGIH és a veszélyes anyagok
és készítmények osztályozására vonatkozó EU-irányelvek szerint.
Reprodukciós toxicitás: Nincs adat.
Specifikus célszervi toxicitás:
Egyetlen expozíció: Nincs adat
Ismételt expozíció: Nátrium-azid: kétéves vizsgálatban gyomorszondán keresztül 0,5 vagy 10 mg/kg nátrium-azidot adagoltak egy
60 hímből és 60 nőstényből álló csoportnak. A vizsgálati időszak ideje alatt általános dózisfüggő súlycsökkenést figyeltek meg. Az
alacsony és magas dózisú csoportokban az átlagos táplálékfogyasztás értékek a kontroll értékeknél alacsonyabbak voltak. A
boncolási és hisztopatológiai vizsgálatok a nátrium-azid által indukált agyi nekrózist és szív-érrendszeri kollapszust figyeltek meg.
Klinikai vizsgálatok letargiát, adagoláskor rángógörcsöket, háton fekvést, nagyfokú lesoványodást és ujjonjárást mutattak ki. A
LOAEL (2 éves, patkány) 5 mg/kg ttkg/nap volt.

12. Ökológiai információk:
12.1 Toxicitás: Nátrium-azid: LC50/96 óra Daphnia pulex 4,2 mg/l; LC50/96 óra szivárványos pisztráng 0,8-1,6 mg/l
12.2 Perszisztencia és lebontahtóság: Nincs adat.
12.3 Bioakkumulációs képesség: Nincs adat.
12.4 A talajban való mobilitás: Nincs adat.
12.5 PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Nem szükségesek.
12.6 Egyéb káros hatások: Nem ismertek.

13. Ártalmatlanítási szempontok:
13.1 Hulladékkezelési módszerek: A biológiailag veszélyes anyagok hulladék eltávolításának megfelelően dobja ki.
Az ártalmatlanítást valamennyi állami, megyei és helyi környezetvédelmi rendelkezés szem előtt tartásával kell végezni.

14. Szállításra vonatkozó információk:

USA DOT
Kanadai TDG
(veszélyes áru
szállítás)
EU ADR/RID
IMDG
IATA/ICAO

UN szám

Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés

Csomagolási
csoport

Környezeti
veszélyek

Nincs rá szabályzat
Nincs rá szabályzat

Szállítási
veszélyességi
osztály(ok)
Nincsenek
Nincsenek

Nincsenek
Nincsenek

Nincsenek
Nincsenek

Nem alkalmazható
Nem alkalmazható

Nincsenek
Nincsenek
Nincsenek

Nincs rá szabályzat
Nincs rá szabályzat
Nincs rá szabályzat

Nincsenek
Nincsenek
Nincsenek

Nincsenek
Nincsenek
Nincsenek

Nem alkalmazható
Nem alkalmazható
Nem alkalmazható

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem alkalmazható
14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható
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15. Szabályozással kapcsolatos információk:
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

USA TSCA jegyzék: Nincs meghatározva. Kizárólag kutatási célokra.
USA SARA III. cím:

Veszélyes kategóriák című, 311/312 szakasz: Nem veszélyes
 313 (40 CFR 372) szakasz: Nincs listázva.
65. kaliforniai javaslat: E termék nem tartalmaz semmilyen olyan vegyületet, amely a Kalifornia állam által listázott rákkeltők és
szaporodásra káros toxinok között fel lenne tüntetve.
Kanadai WHMIS: Nincs meghatározva. Kizárólag kutatási célokra.
Kanada környezetvédelmi törvénye: Nincs meghatározva. Kizárólag kutatási célokra.
Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok európai jegyzéke: Nincs meghatározva. Kizárólag kutatási célokra.
Ausztrália: Nincs meghatározva. Kizárólag kutatási célokra.
Japan: Nincs meghatározva. Kizárólag kutatási célokra.
Korea: Nincs meghatározva. Kizárólag kutatási célokra.
Fülöp-szigetek: Nincs meghatározva. Kizárólag kutatási célokra.
Kína: Nincs meghatározva. Kizárólag kutatási célokra.

16. Egyéb információk:
NFPA-minősítés: Tűz: 0

Egészség: 1

Reaktivitás: 0

GHS osztályok és H- mondatok referenciaképpen (lásd a 2. és 3. fejezeteket):
Acute Tox 2 – Akut toxicitás 2.kategória
Aquatic Acute 1 –A vízi környezetre veszélyes - akut 1. kategória
Aquatic Chronic 1 – A vízi környezetre veszélyes - krónikus 1. kategória
H300 Lenyelve halálos.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EU osztályok és R-mondatok referenciaképpen (lásd a 2. és 3. fejezeteket):
N Környezetre veszélyes
T+ Nagyon mérgező
R22 Lenyelve ártalmas.
R28 Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).
R32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
Megjegyzés: Ha jelentősebb mennyiségű reagens tartalmaz nátrium-azidot és azt a lefolyóba öntik, a nátrium-azid felgyülemlik és
rézzel, illetve ólommal fémes azidokat képez. Ez robbanásveszélyt okozhat. Az azidsók eltávolításához lásd a Laboratóriumi
lefolyók szennyezésmentesítéséről szóló CDC-22 számú Biztonságos menedzselés brosúrát (USA Betegségfelügyeleti és
Megelőzési Központ).
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ÁTDOLGOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE
Átdolgozás

Dátum

Átdolgozás leírása

3

2014/02

Frissített GHS/REACH formátum.

01

2019. 04.
08.
Aktuális

Frissített belső dokumentumellenőrző rendszer. A dokumentum tartalma nem változott.

02

Elérhetőségi adatok és cím frissítése a jogi gyártási telephely megváltozásának tükrözése érdekében.

A fentiekben megadott információk a szerzők tudomása szerint helyesek, de a szerzők nem állíthatják, hogy azok mindenre kiterjedõk
lennének, és így a fentiek tájékoztató jellegűek. A One Lambda cég nem felelős a fenti termékek kezelése, illetve érintése esetén
előálló károsodásokért. Lásd a számla illetve csomagolószelvény hátoldalán feltüntetett további eladási feltételeket és kikötéseket.
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