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BEZPEČNOSTNÍ LIST  

ČÁST 1:  IDENTIFIKACE VÝROBKU A SPOLEČNOSTI 
 
 
Výrobce: 
SeraCare Life Sciences 
37 Birch Street 
Milford, MA 01757, USA 
Tel.: (508) 580-1900 
Fax: (508) 580 -2202 
US Toll Free: (800) 676-1881 
 

 
Distribuce pro ČR: 
ASCO-MED s.r.o 
Pod Cihelnou 6/664 
16100 Praha 6 
 
Tel.: +420-233 313 578 
Fax.: +420-233 313 582 
e-mail: asco@ascomed.cz 
www.ascomed.cz 

 
Kat.číslo:  A001-XXXX 

Název výrobku: ACCURUN 1 Multi-Marker Positive Control Series xxxx 

 

ČÁST 2:  SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 
 
CAS#   SLOŽKA   PROCENT  EXPOZIČNÍ LIMIT 
Neaplikován  lidské sérum   neaplikován  nestanoven 
Neaplikován  lidská plazma   neaplikován  nestanoven 
Neaplikován  ProClin 300®   0,1 %   nestanoven 
 
Nebezpečné složky ProClinu 300® jsou: 
 
CAS#   SLOŽKA 
26172-55-4  5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-JEDNA 
2682-20-4  2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-JEDNA  
 

 ČÁST 3:  NEBEZPEČÍ        
 
Potenciálně nebezpečný materiál: 
Tento materiál je potenciálně nebezpečný pro přenos infekčních onemocnění a mělo by 
s ním být nakládáno podle doporučení Centra pro infekční onemocnění na úrovni 
biobezpečnosti 2 (MMWR36:3S-17S, 1987; MMWR37: 377-383, 1988). 
 

ČÁST 4:  PRVNÍ POMOC 
 
Oči: Při potřísnění omývat oči větším množství tekoucí vody po dobu 15 minut 
s otevřenými očními víčky, tak, že je celý povrch omyt. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Kůže: Při potřísnění okamžitě umýt postiženou oblast mýdlem a větším množstvím vody. 
Vyhledejte lékařskou pomoc 
 
Inhalace: Není aplikováno 
 
Požití: Zabraňte polknutí materiálu, vymyjte ústa vodou. Během práce nejezte, nepijte, 
nekuřte. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
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ČÁST 5:  POŽÁRNÍ PŘEDPISY  
 
Hasící prostředky:  Tento výrobek není hořlavý. Použijte stejné prostředky jako na okolí. 

Zvláštní požární prostředky: Používejte dýchací přístroj, a ochranné prostředky, aby byly 
chráněny oči a kůže. 

Neobvyklá nebezpečí v případě požáru: Mohou se uvolňovat toxické plyny 

ČÁST 6:  DALŠÍ OPATŘENÍ  
 
Všechny kapky ihned ukliďte, používejte přiměřené osobní ochranné prostředky, abyste 
zabránili expozici. 
 
Kapky utřete absorpčním materiálem a dekontaminujte silným detergentem nebo 
germicidním agens. Materiál likvidujte v souladu s platnými předpisy pro infekční materiál 
(lokální, státní nebo federální nařízení). Po úklidu materiálu umyjte povrch. 
 

ČÁST 7:  MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 
 
S materiálem zacházejte jako s infekčním agens. Dodržujte rutinní bioochranu při práci. 
Doporučuje se používat osobní ochranné pomůcky jako laboratorní plášť, rukavice, ochranné 
brýle. 
 
Po manipulaci se dobře umyjte 
Skladování podle etikety 
 

ČÁST 8:  KONTROLA OHROŽENÍ / OSOBNÍ OCHRANA 
 
Laboratorní plášť, rukavice, ochranné brýle 
Pohotovostní sprcha a promytí očí  
Nedávejte do očí na kůži, na šaty 
Po manipulaci se dobře umyjte 
Biobezpečnostní opatření úrovně 2 
 

ČÁST 9:  FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 
Vzhled a pach:   Sérum nebo plazma může být tekuté nebo pevné (zmražené),  

     slabě žlutá kapalina 
pH 6,0-8,0 Neutrální 
 

ČÁST 10:  STABILITA A REAKTIVITA 
 
Stabilita: Materiál je stabilní za normální teploty a tlaku, nekorodující nebyla pozorována  
polymerace. Tento materiál není kompatibilní s ostatním laboratorním materiálem. 
 
Speciální podmínky:  Zabraňte styku s teplem. 
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Část 11:  TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
 
Potenciálně bionebezpečný materiál: Škodlivý při polknutí a absorpci kůží 
 
ČÁST 12  EKOLOGICKÉ INFORMACE 
 
Neaplikováno 
 
ČÁST 13:  LIKVIDACE 
 
Doporučuje se dekontaminace 10% detergentem. Materiál likvidujte v souladu s platnými 
předpisy pro infekční materiál (lokální, státní nebo federální nařízení). Po úklidu materiálu umyjte 
povrch. 
 
ČÁST 14:  INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
 
UN číslo:   Neaplikuje se 
Třída nebezpečnosti:  Neaplikuje se 
Požadované nálepky:  Nejsou 
 
ČÁST 15:  ŘÍDÍCÍ INFORMACE 
 
Neaplikuje se 
 
ČÁST 16:  DALŠÍ INFORMACE 
 
Výše uvedené informace jsou přesné, úplné a aktuální, nicméně nezahrnují všechny 
možnosti a měly by být používány pouze jako vodítko. BBI Diagnostics nepřebírá závazky 
ani ručení v souvislosti s popisovaným výrobkem, což zahrnuje mimo jiné obchodovatelnost, 
vhodnost použití či s tím související následné záruky. BBI Diagnostics nepřebírá 
odpovědnost ani záruky a neautorizuje ani další osobu k převzetí jiných odpovědností a 
záruk jako důsledek používání výrobku a informací uvedených v Bezpečnostním listu. 
      
Revize originálu: únor 2007 


