FIȘĂ TEHNICĂ DE
SECURITATE
AllType™ NGS Library Prep Kit
Fișa tehnică de securitate (FTS) în conformitate cu regulamentul 29 CFR 1910.1200 și cu Regulamentul Comisiei (UE) nr.
453/2010 de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 (REACH) și a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII
1.1

Element de identificare
a produsului

AllType™ NGS Library Prep Kit

ID-ul de catalog al
produsului

ALL-LIBX
ALL-LIB

Sinonime

Nu există

Data reviziei FTS

A se vedea nota de subsol a documentului

1.2

Utilizări relevante
identificate ale
substanței sau
amestecului și utilizări
contraindicate

Produs chimic de laborator
Nu este un produs alimentar, medicament, pesticid sau biocid

1.3

Producător

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Număr de telefon care
poate fi apelat în caz de
urgență

În caz de incidente care implică materiale [sau bunuri] periculoase,
vărsare, scurgere, incendiu, expunere sau accident
Pentru asistență 24/7
Chemtrec 1-800-424-9300 în SUA și Canada
Chemtrec +1-703-741-5970 în afara SUA și Canada

1.4

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1

Clasificarea substanței
sau a amestecului

Clasificare GHS: Neclasificat ca periculos. Nu se supune cerinței privind
pictogramele.
Clasificare UE (Reg. nr. CE 1272/2008): Neclasificat ca periculos

2.2

Elemente pentru
etichetă

Fișa tehnică de securitate EUH210 este disponibilă la cerere

2.3

Alte pericole

Nu există

3. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII CU PRIVIRE LA INGREDIENTE
3.1 Amestec

Această trusă include 8 componente nepericuloase: Enzimă de fragmentare,
Tampon de fragmentare, Ligază, Tampon de ligază, Polimerază de reparare,
Amestec dNTP, Amestec principal de amplificare bibliotecă și Tampon TE (scăzut).
Substanța
chimică
Componente
nepericuloase
Glicerină*

Număr
CAS/EINECS
Amestec

Cantitate
(gm%)
30-100%

Clasificare CLP/GHS
Neclasificat ca periculos

56-81-5/200-289-5

30-70%

Neclasificat ca periculos

*Glicerina se regăsește doar în enzima de fragmentare, polimeraza de reparare și în
ligază
A se vedea Paragraful 16 pentru informații suplimentare privind Clasificarea GHS
www.onelambda.com
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4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR
4.1

Descrierea măsurilor de
prim ajutor

În cazul contactului cu ochii: Spălați ochii cu multă apă. Adresați-vă medicului
pentru consult în cazul în care iritația persistă.
În cazul contactului cu pielea: Spălați pielea cu săpun și apă. Adresați-vă
medicului pentru consult în cazul în care iritația persistă. Spălați articolele de
îmbrăcăminte contaminate înainte de reutilizare.
În cazul ingestiei: Clătiți gura cu apă. Apoi dați persoanei în cauză să bea 1-2
pahare cu apă. Consultați medicul dacă nu vă simțiți bine.
În cazul inhalării: Deplasați persoana respectivă la aer proaspăt. Dacă persoana
respiră cu dificultate sau simte disconfort, consultați medicul

4.2

Cele mai importante
simptome și efecte, atât
acute, cât și întârziate

Expunerea prelungită sau repetată poate cauza iritarea ușoară a ochilor și pielii.
Inhalarea vaporilor poate cauza iritații respiratorii minore.

4.3

Indicații privind orice
tip de asistență
medicală imediată și
tratamente speciale
necesare

Nu este necesară asistența medicală imediată.

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1

Mijloace de stingere a
incendiilor

Utilizați orice mijloace adecvate de stingere a incendiilor.

5.2

Pericole speciale
cauzate de substanța
sau amestecul în cauză

Nu există

5.3

Recomandări destinate
pompierilor

Utilizați aparate de respirat autonome și purtați echipament de protecție pentru a
preveni contactul cu pielea și cu ochii.

6. MĂSURI ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ
6.1

Precauții personale,
echipament de
protecție și proceduri
de urgență

Purtați echipament de protecție în timpul curățării. Evitați contactul prelungit cu pielea
și ochii.

6.2

Precauții referitoare la
mediu

Nu se cunosc.

6.3

Metode și material
pentru izolarea
incendiilor și pentru
curățenie

Adunați picăturile și ștergeți-le cu un material absorbant inert. Adunați și depuneți
produsul într-un recipient adecvat pentru eliminarea deșeurilor. Spălați reziduurile cu
apă.

6.4

Trimiteri către alte
secțiuni

Vezi secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul personal de protecție și
secțiunea 13 privind metodele adecvate de eliminare a deșeurilor.

7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE
7.1

Precauții pentru
manipularea în condiții
de securitate

Purtați halat de laborator, ochelari de protecție și mănuși rezistente la substanțe
chimice. Respectați bunele practici de laborator. Luați măsurile de precauție
universal valabile. Evitați contactul prelungit cu ochii, pielea și articolele de
îmbrăcăminte. Spălați-vă cu atenție pe mâini după manipulare.

7.2

Condiții de depozitare
în condiții de
securitate, inclusiv
eventualele
incompatibilități

Consultați prospectul produsului pentru informații privind depozitarea.

7.3

Utilizare finală specifică
(utilizări finale
specifice)

Nu au fost identificate.
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8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ
8.1

8.2

Parametri de control

Controale ale expunerii

În cazul țărilor care nu sunt menționate mai jos, consultați reglementările
locale/naționale.
Substanța chimică

Limitele expunerii ocupaționale/sursă

Componente nepericuloase

Nu sunt stabilite

Glicerină

15 mg/m3 (Total pulbere), 5 mg/m3 (Fracție
respirabilă) TWA OSHA PEL

Control tehnic: Sistemele de ventilație generală a laboratorului trebuie să fie
adecvate pentru utilizarea normală.
Protecția căilor respiratorii: Nu este necesară în mod normal.
Protecția mâinilor: Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice pentru a evita
contactul prelungit cu pielea.
Protecția ochilor: Purtați ochelari de protecție de laborator standard.
Protecția pielii: Purtați halat de laborator.
Alte măsuri de control: Se recomandă dușuri de protecție și spălarea ochilor.

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE
9.1

Informații privind
proprietățile fizice și
chimice de bază:

Aspect: Soluții limpezi incolore.

Proprietăți explozive: Nu este
exploziv

Miros: Inodor

Punct de fierbere: Nu există date
disponibile

Solubilitate: Solubil în apă

Coeficient de partiție: Nu există date
disponibile

Prag de miros: Nu există date
disponibile

Punct de topire: Nu există date
disponibile

pH: 6-8

Densitatea vaporilor: Nu există date
disponibile

Greutate specifică: Nu există date
disponibile

Presiunea vaporilor: Nu există date
disponibile

Rată de evaporare: Nu există date
disponibile

Punct de aprindere: Nu există date
disponibile

Inflamabilitate (solid, gaz): Nu este
cazul

Temperatură de autoaprindere: Nu
există date disponibile

Limita superioară de explozie: Nu
există date disponibile

Vâscozitate: Nu există date disponibile

Limita inferioară de explozie: Nu
există date disponibile

Proprietăți oxidante: Nu are
proprietăți oxidante

Temperatură de descompunere: Nu
există date disponibile
9.2

Alte informații

Nu sunt disponibile

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE
10.1 Reactivitate

Nu este reactiv în condiții normale.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale de depozitare și manipulare.

10.3 Posibilitatea de reacții
periculoase

Nu se cunosc.

10.4 Condiții de evitat

Nu se cunosc.

10.5 Materiale incompatibile

Nu se cunosc.

10.6 Produse de
descompunere
periculoase

Descompunerea termică poate produce oxizi de carbon și alți compuși
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11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE
11.1 Informații privind
efectele toxicologice


Inhalare

Inhalarea vaporilor poate cauza iritații respiratorii minore, însoțite de strănut și tuse.



Ingestie

Nu se anticipează ca ingerarea unor cantități reduse să producă efecte adverse.
Cantitățile mari pot provoca tulburări gastrointestinale.



Contactul cu pielea

Expunerea prelungită poate cauza iritarea ușoară a pielii.



Contactul cu ochii

Expunerea prelungită poate cauza iritarea ușoară a ochilor.



Efectele cronice ale
supraexpunerii

Nu se anticipează efecte adverse în condiții de utilizare normală.



Carcinogenitate sau
potențial carcinogen

Niciuna dintre componentele acestui produs nu este prezentă pe lista substanțelor
carcinogene conform OSHA, IARC, NTP, ACGIH și EU CLP



Valorile toxicității acute

Nu există date disponibile. Componentele nu prezintă toxicitate acută.



Efect coroziv asupra
pielii/iritația pielii

Nu există date disponibile. Concentrația componentelor cu efect iritant este sub
pragul limită pentru clasificare.



Leziuni/iritație la nivelul
ochilor

Nu există date disponibile. Concentrația componentelor cu efect iritant este sub
pragul limită pentru clasificare.



Iritație asupra căilor
respiratorii

Nu există date disponibile. Concentrația componentelor cu efect iritant este sub
pragul limită pentru clasificare.



Sensibilizare
respiratorie

Nu există date disponibile. Componentele nu sunt sensibilizante.



Sensibilizare a pielii

Nu există date disponibile. Componentele nu sunt sensibilizante.



Efecte mutagene
asupra celulelor
germinative

Componentele nu sunt mutagene.



Carcinogenitate

Niciuna dintre componentele acestui produs nu este prezentă pe lista substanțelor
carcinogene conform OSHA, IARC, NTP, ACGIH și EU CLP.



Toxicitate asupra
funcției de reproducere

Componentele nu sunt toxice pentru reproducere.



Toxicitate specifică
asupra organelor țintă

Expunere unică: Nu există date disponibile. Nu se preconizează apariția efectelor
adverse.
Expunere repetată: Nu există date disponibile. Nu se preconizează apariția efectelor
adverse.

12. INFORMAȚII ECOLOGICE
12.1 Toxicitate

Nu există date disponibile.

12.2 Persistență și
degradabilitate

Nu există date disponibile.

12.3 Potențial de
bioacumulare

Nu există date disponibile.

12.4 Mobilitate în sol

Nu există date disponibile.

12.5 Rezultatele evaluării
PBT și vPvB

Componentele nu sunt clasificate ca PBT sau vPvB

12.6 Alte efecte adverse

Nu se cunosc.

13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA
13.1 Metode de tratament al
deșeurilor
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14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT
14.1 Număr
ONU
US DOT
TDG Canadian
EU ADR/RID
IMDG
IATA/ICAO

Nu există
Nu există
Nu există
Nu există
Nu există

14.2 Denumirea
corectă ONU
pentru expediție
Nereglementat
Nereglementat
Nereglementat
Nereglementat
Nereglementat

14.1Precauții speciale pentru
utilizator

Nu este cazul

14.2 Transport în vrac
conform Anexei II a
MARPOL 73/78 și
codului IBC

Nu este cazul

14.3 Clasa(e) de
risc

14.4 Grupe de
ambalare

Nu există
Nu există
Nu există
Nu există
Nu există

Nu există
Nu există
Nu există
Nu există
Nu există

14.5 Pericole
pentru mediul
înconjurător
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

15. INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTAREA
15.1 Regulamente/legislaț
ie în domeniul
securității, sănătății
și al mediului,
specifice pentru
substanța sau
amestecul în cauză

Inventar TSCA SUA: Nu s-a determinat. Produsul este un dispozitiv medical.
U.S. SARA Titlul III:
 Secțiunea 311/312 Categorii de pericole: Consultați Secțiunea 2 pentru
clasificarea OSHA a pericolelor.
 Secțiunea 313 (40 CFR 372): Nu sunt specificate.
Propunerea California 65: Acest produs nu conține nicio substanță chimică existentă
în prezent pe lista California a substanțelor carcinogene și toxinelor asupra funcției
de reproducere.

16. ALTE INFORMAȚII
Clasificare NFPA: Incendii: 0

Sănătate: 1

Instabilitate: 0

Categorii GHS și fraze de pericol pentru referință (consultați Secțiunea 3):
Nu există

17. ISTORICUL REVIZIILOR
Revizie

Dată

Descrierea reviziei

01

02.07.2019

Versiunea inițială

02

21.09.2019

Actualizarea informațiilor de contact și a adresei pentru a reflecta schimbarea
centrului de producție oficial.

03

Actuală

Adăugarea ID-ului de catalog ALL-LIB la secțiunea 1.1, actualizarea secțiunii 1.2
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