
                                                                                                                                                                                                     MASTAZYME Chlamydia

                                                                                                                                                           
                                                          Bezpečnostní list                                              
                                                                                                       

1. Identifikace produktu a výrobce

        
Identifikace produktu
Název produktu:                            MASTAZYME Chlamydia
Velikost produktu:                         96 testů
Kód produktu:                               695010
      
Identifikace výrobce:                   Mast Diagnostica GmbH
Adresa:                                           Feldstraße 20, DE 23858 Reinfeld
Tel.:                                                +49 (0) 4533 200 70
Fax:                                                +49 (0) 4533 200 768
E-mail:                                            mast@mast-diagnostica.de
         

2. Složení / informace o složkách
Komponenty kitu:                          mikrotitrační destičky
                                                        roztok s monoklonální protilátkou
                                                        konjugát
                                                        TMB substrát
                                                        Stop roztok
                                                        pozitivní kontrola
                                                        negativní kontrola
                                                        promývací pufr

Složení:                                           fosfátové pufry
                                                        Kyselina sírová
                                                        TMB, tetrametylbenzidin 

3. Identifikace nebezpečnosti

Substrát:
Název látky:                                    3,3’, 5,5’ Tetramethylbenzidine
Číslo CAS:                                     54827-17-7
Obsahuje:                                        ≤ 0.05% (w/v)
Klasifikace:                                     klasifikace R: 20/21/22-36/37/38-40
Škodlivé vlastnosti:                        zdraví škodlivý při požití
Deklarace:                                      Xn
Nebezpečí pro životní prostředí:    není známo

Stop roztok:
Název látky:                                    Kyselina sírová
Číslo CAS:                                      7664-93-9
Obsahuje:                                        ≥ 0.5 - ≤ 2 % (w/v)
Klasifikace:                                     klasifikace R:  35
                                                        klasifikace S:  (1/2)/13/20/21/22/23/24/25/26/28/36/45/46/52
Škodlivé vlastnosti:                        zdraví škodlivý při požití, dráždí sliznice a kůži
Deklarace:                                       C
Nebezpečí pro životní prostředí:    není známo

4. První pomoc
Při zasažení očí:                             okamžitě vymývejte oči vodou po dobu alespoň 15 minut, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží:                             okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. V případě podráždění pokožky, vyhledejte 
                                                       lékařskou pomoc.
Po vdechnutí:                                 okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Po požití:                                        v případě náhodného spolknutí vypijte větší množství vlažné vody pro vyvolání zvracení. Je  
                                                       nezbytná okamžitá léčba lékařem.

5. Protipožární opatření
Metoda hašení:                                bez omezení.
Vhodná hasiva:                               bez omezení.
Rozklad:                                          nebezpečný rozklad se nepředpokládá. 



6. Opatření v případě náhodného úniku

Bezpečné pracovní postupy:         Pokud se materiál uvolňuje nebo vytéká, minimalizovat expozice pomocí vhodných osobních  
                                                      ochranných prostředků (ochranné rukavice, maska, ochranný oděv, ochranné brýle atd.).   
                                                      Poskytnout odpovídající větrání.

Opatření, která mají být přijata po rozlití:     Opatrně zameťte po zředění kapaliny s vodou. Zlikvidujte vylitý a kontaminovaný 
                                                                       materiál v souladu se zákonem o likvidaci odpadu a místními předpisy.
                                                                       Pokud prostředí obsahuje kyselinu, oxidanty, těžké kovy, fosfor, síru, halogen 
                                                                       a jejich sloučeniny, odstraňujte rychle. 

7. Manipulace a skladování

Manipulace:                               Používejte osobní ochranné prostředky, abyste předešli přímému kontaktu s materiálem a po 
                                                    manipulaci se umyjte. Zabraňte vdechnutí a požití. Dodržujte všeobecná bezpečnostní opatření. 
                                                    Nemanipulujte s jinými kyselinami, oxidanty, těžkými kovy, fosfory, sírou, halogeny a jejich 
                                                    sloučeninami. 
Skladování:                               Skladujte při teplotě 2-10°C a chráňte před přímým slunečním světlem. Nezmrazujte.
Neskladujte společně s:              Bez omezení
Další informace o skladování:    Kapalina není hořlavá. 

8. Kontrola expozice/ Osobní ochrana
Kontrola koncentrace:               Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky s mezními hodnotami stanovenými OSHA, ACGIH 
                                                   nebo NIOSH. 
Ochranné pomůcky
Ochrana dýchacích orgánů:         Není nutná.
Ochranné brýle:                           Jsou potřeba v případě manipulace s lidskými vzorky
Ochranné rukavice:                     Jsou potřeba v případě manipulace s lidskými vzorky
Ochranný oděv:                           Je potřeba v případě manipulace s lidskými vzorky
Hygienická opatření:                   Vždy dodržujte správnou laboratorní praxi, pokyny stanovené pro manipulaci s potenciálně 
                                                     infekčním materiálem. Nejezte, nepijte, skladujte potraviny a nápoje v místech, kde se nepoužívají 
                                                     chemikálie. Myjte si ruce před přestávkou a na konci pracovní směny. 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti
   
1) mikrotitrační destička
Forma:                                         stabilní
Barva:                                         bezbarvá čirá kapalina
Zápach:                                       bez zápachu
Hodnota pH:                               N/A
Bod varu / rozmezí varu:          není stanoveno 
Bod vzplanutí:                           není stanoveno 
Hořlavost:                                  hořlavý
Výbušné vlastnosti:                   nehrozí nebezpečí exploze
Oxidační vlastnosti:                    N/A               
Tenze par:                                   N/A                 
Hustota při 20°C:                       N/A 
Rozpustnost ve vodě:                 nerozpustný
Viskozita:                                   N/A
Hustota par:                                N/A
Rychlost odpařování:                 N/A

2) roztok s monoklonální protilátkou
Forma:                                        kapalný vodný roztok
Barva:                                         namodralá kapalina 
Zápach:                                       bez zápachu
Hodnota pH:                               7.0 - 7.4
Bod varu / rozmezí varu:            není stanoveno 
Bod vzplanutí:                           N/A
Hořlavost:                                  nehořlavý
Výbušné vlastnosti:                   nehrozí nebezpečí exploze.
Oxidační vlastnosti:                    není stanoveno 
Tenze par:                                    není stanoveno 
Hustota při 20°C:                        není stanoveno 
Rozpustnost ve vodě:                  dokonale rozpustný
Viskozita:                                    není stanoveno 
Hustota par:                                 není stanoveno 
Rychlost odpařování:                 není stanoveno



3) Konjugát
Forma:                                     kapalný vodný roztok
Barva:                                     načervenalá kapalina
Zápach:                                    bez zápachu
Hodnota pH:                            7.0 - 7.4
Bod tání / rozmezí tání:           není stanoveno
Bod vzplanutí:                         N/A
Hořlavost:                                nehořlavý
Výbušné vlastnosti:                 nehrozí nebezpečí exploze
Oxidační vlastnosti:                není stanoveno
Tenze par:                                není stanoveno
Hustota při 20°C:                    není stanoveno
Rozpustnost ve vodě:              dokonale rozpustný
Rozdělovací koeficient:          není stanoveno
Viskozita:                                není stanoveno
Hustota par:                            není stanoveno
Rychlost odpařování:              není stanoveno 

4) Pozitivní kontrola
Forma:                                    kapalina
Barva:                                     načervenalá čirá kapalina
Zápach:                                  bez zápachu
Hodnota pH:                           7.0 - 7.4
Změna stavu:
Bod varu / rozmezí varu:        není stanoveno 
Bod vzplanutí:                        N/A
Hořlavost:                               nehořlavý.
Výbušné vlastnosti:                nehrozí nebezpečí exploze
Oxidační vlastnosti:                není stanoveno 
Tenze par:                               není stanoveno 
Hustota při 20°C:                   není stanoveno 
Rozpustnost ve vodě:             dokonale rozpustný
Rozdělovací koeficient:         není stanoveno 
Viskozita:                               není stanoveno 
Hustota par:                           není stanoveno 
Rychlost odpařování:             není stanoveno 

5) Negativní kontrola
Forma:                                   kapalina
Barva:                                    načervenalá čirá kapalina
Zápach:                                  bez zápachu
Hodnota pH:                          7.0 - 7.4
Bod varu / rozmezí varu:       není stanoveno
Bod vzplanutí:                       N/A
Hořlavost:                              nehořlavý.
 Výbušné vlastnosti:               nehrozí nebezpečí exploze
Oxidační vlastnosti:                není stanoveno 
Tenze par:                               není stanoveno 
Hustota při 20°C:                   není stanoveno 
Rozpustnost ve vodě:             dokonale rozpustný
Rozdělovací koeficient:         není stanoveno 
Viskozita:                               není stanoveno 
Hustota par:                            není stanoveno 
Rychlost odpařování:             není stanoveno



6) Substrát
Forma:                                   kapalina
Barva:                                    bezbarvá čirá kapalina
Zápach:                                  bez zápachu
Hodnota pH:                          7.0 - 7.4
Bod varu / rozmezí varu:       není stanoveno
Bod vzplanutí:                       N/A
Hořlavost:                              nehořlavý
Výbušné vlastnosti:               nehrozí nebezpečí exploze
Oxidační vlastnosti:               není stanoveno
Tenze par:                              není stanoveno
Hustota při 20°C:                   není stanoveno
Rozpustnost:                          plně rozpustný
Rozpustnost ve vodě:            dokonale rozpustný
Viskozita:                               není stanoveno
Hustota par:                           není stanoveno
Rychlost odpařování:             není stanoveno 

7) Stop roztok
Forma:                                   kapalina
Barva:                                    bezbarvá čirá kapalina
Zápach:                                  bez zápachu
Hodnota pH:                          1
Bod varu / rozmezí varu:       není stanoveno
Bod vzplanutí:                       N/A
Hořlavost:                              nehořlavý
Výbušné vlastnosti:               nehrozí nebezpečí exploze
Oxidační vlastnosti:               není stanoveno 
Tenze par:                               není stanoveno 
Hustota při 20°C:                   není stanoveno 
Rozpustnost ve vodě:             dokonale rozpustný
Rozdělovací koeficient:         není stanoveno 
Viskozita:                               není stanoveno 
Hustota par:                            není stanoveno 
Rychlost odpařování:             není stanoveno

8) Promývací pufr
Forma:                                   kapalina
Barva:                                    bezbarvá čirá kapalina
Zápach:                                  bez zápachu
Hodnota pH:                          7.0 - 7.4
Bod varu / rozmezí varu:       není stanoveno
Bod vzplanutí:                       N/A
Hořlavost:                              nehořlavý.
Výbušné vlastnosti:               nehrozí nebezpečí exploze
Oxidační vlastnosti:               není stanoveno 
Tenze par:                              není stanoveno 
Hustota při 20°C:                   není stanoveno 
Rozpustnost ve vodě:             dokonale rozpustný
Rozdělovací koeficient:         není stanoveno 
Viskozita:                               není stanoveno 
Hustota par:                            není stanoveno 
Rychlost odpařování:             není stanoveno

10. Stabilita a reaktivita

Tepelný rozklad:                                          Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
Nebezpečné reakce:                                     Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.
Podmínky, kterým je třeba se vyvarovat:    Jakékoli míchání s jinými kyselinami nebo těžkými kovy.
Nebezpečné produkty rozkladu:                  Nebezpečné produkty rozkladu nejsou známy.



11. Toxikologické informace

Toxikologické informace o výrobku nejsou stanoveny. Složení (100% čistá látka).

Orální TDL0 (člověk):           není stanoveno
Orální LDL0 (potkan):           není stanoveno
Orální LD50 (myš):                není stanoveno
Orální LD50 (králík):             není stanoveno
Dermální LD50 (králík):        není stanoveno
Inhalační LC50 (potkan):       není stanoveno
Chronická toxicita:               není stanovena
Senzibilizace:                       není stanovena
Karcinogenita:                      není stanovena
Teratogenita:                         není stanovena
Reprodukční toxicita:           není stanovena 

12. Ekologické informace
Ekologické informace o přípravku nejsou stanoveny. Složení (100% čistá látka).

Ekotoxicita:                         není známa 
Mobilita:                              V případě úniku do půdy není materiál biologicky rozložitelný. V případě úniku do půdy je 
                                             tento materiál propouštěn do podzemních vod.

13. Pokyny k likvidaci
          
Způsoby zneškodňování látky:            Zbytky činidla mohou být odstraněny do odpadních vod, pokud se zředí velkým množstvím 
                                                             vody, tak aby se zabránilo vytvoření koncentrátu.
Likvidace prázdných obalů:                Prázdné obaly recyklujte nebo zlikvidujte, pokud je to nutné, vyčistěte je předtím vodou. 
                                                             Nakládání s odpady musí být v souladu s místními předpisy. Informujte místní úřady. Všechny 
                                                             použité přístroje a pomůcky (např. pipety a zkumavky), odpadní roztoky, špičky, papíry, atd. se 
                                                             musí dekontaminovat 2% roztokem glutaraldehydu (po dobu minimálně 1 hodiny) nebo 
                                                             roztokem chlornanu sodného (účinná koncentrace chlóru 1000 ppm alespoň 1 hodinu) anebo 
                                                             spálit, neboť mohou být testované vzorky kontaminované virem hepatitidy B nebo jinými viry. 
                                                             Po inaktivaci zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 

14. Přepravní informace
Dopravní předpisy:                              Přeprava tohoto výrobku není regulována dle definice nebezpečnosti vydané americkým 
                                                             ministerstvem dopravy. Přeprava tohoto výrobku není také regulovaná organizací IATA, ICAO,
                                                             kanadskou TDG nebo evropskou ADR.
Opatření:                                              Skladujte při teplotách mezi 2 - 10°C. Nezmrazujte.
Další informace:                                  Chraňte před přímým slunečním světlem a vysokými teplotami. Vyhněte se poškození obalu. 

15. Informace o předpisech
Tento výrobek je klasifikován podle evropské směrnice v souladu s EEC směrnicemi 98/79/EHS, 67/548/EHS, 99/45/ES a jejich
novelami. 

16. Ostatní informace
EU fráze rizik a bezpečnosti:
R-fráze                                    22        Zdraví škodlivý po polknutí.
                                                25        Způsobuje těžké poleptání.

S-fráze                                    (1/2)   Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
                                                13        Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
                                                20        Při práci nejíst a nepít.
                                                21        Při používání nekouřit.
                                                22        Nevdechujte žádný prach.
                                                23        Nevdechujte plyny / dýmy / páry / aerosoly.
                                                24        Zamezte styku s kůží.
                                                25        Zamezte styku s očima.
                                                26        Při zasažení očí okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
                                                28        Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
                                                36        Noste ochranný oděv při práci s materiálem.
                                                45        V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
                                                46        Při požití kontaktujte lékaře a ukažte mu láhev a etiketu.
                                                52        Nepoužívejte v obývacích nebo společenských místnostech.



Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech. Nicméně, nepředstavují žádnou záruku vlastností produktu a
nezakládají žádný právní smluvní vztah.


