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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 

 
1.1 Identifikace výrobku 

Obchodní název:  Chlamytop® 
Katalogové číslo: 1030003 
 

1.2 Použití přípravku 
Určené / doporučené použití přípravku:  Diagnostická souprava pro kvalitativní detekci Chlamydia 
antigenu v klinických vzorcích. Pouze pro diagnostiku in vitro. Pouze pro profesionální použití. 
 

1.3 Informace o výrobci 
BioSynex Telefon: 0033 388 77 57 00  
12 rue, Ettore Bugatti CS28006 Fax.: 0033 359 81 21 74 
67038 Strasbourg E-mail: info@biosynex.de 
 Web: www.biosynex.com 
 

1.4 Informace o dodavateli v ČR 
GALI spol. s.r.o. Telefon: +420 481 689 050 
Ke Stadionu 179 Fax:  +420 481 689 051 
Semily, 513 01 E-mail: info@gali.cz 
 Web: www.gali.cz 
Informace k bezpečnostnímu listu:  michaela.pavlasova@gali.cz 
 

1.5 Tísňová volání 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2;  
Telefon: +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba) 
 
 
 
 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 
 

2.1 Označení nebezpečí: 
Klasifikace reagencie A podle normy (EC) 1272/2008 (EU-GHS/CLP) 
Dráždí oči:  Eye irritation (Category 2) 
Dráždí kůži:  Skin irritation (Category 2) 
 
Označení Reagencie A  podle neřízení EU 67/548/EEC nebo 1999/45/EC: 
Dráždivý pro kůži a oči 

 
 Pufrovací činidlo A obsažené v těchto testovacích soupravách obsahuje hydroxid sodný a kyselinu 
chlorovodíkovou v koncentraci> 0,1%. Proto je tento přípravek nebezpečnou směsí, jak je definován 
nařízením 1272/2008, a podle směrnic Evropské unie (EU) 1999/45 / EC a 67/548 / EEC je také 
klasifikován jako nebezpečný. Jiné komponenty soupravy (zkušební kazeta a činidlo B) nejsou 
klasifikovány jako nebezpečné nebo nebezpečné podle obou výše uvedených předpisů. 
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Informace o přípravku obsahujících hydroxid sodný a kyselinu chlorovodíkovou jsou uvedeny v části 2.3 a 
3. Výrobek obsahuje také některé látky živočišného původu. Proto se doporučuje, aby se s ním zacházelo 
podle vhodných postupů týkajících se infekčního materiálu. 
 
2.2 Prvky označení: 
 
Podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP a evropská směrnice 67/548 / EHS ve znění pozdějších předpisů], 
vyžaduje se zvláštní prohlášení, protože je výrobek považován za nebezpečný. 
 
Označení podle nařízení (EC) No 1272/2008 CLP: 

Piktogram:   
 
 
Signální slovo: Varování  
H-věty nezmíněné na obale, jelikož balení je menší než 125 ml. 
H315  způsobuje podráždění kůže 
H319  způsobuje podráždění očí 
 
P-věty nezmíněné na obale, jelikož balení je menší než 125 ml. 
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Opatrně vymývejte pomocí vody po dobu několika minut. 

Vyjměte kontaktní čočky, je-li to možné a snadné. Pokračujte ve vymývání. 
 
Označení podle Evropské směrnice 67/548/EEC  v platném znění: 

Symbol nebezpečí:   Xi 
 
R-věty: 
R36/38 Dráždí oči a kůži. 
 
S-věty: 
S26 V případě zasažení očí okamžitě promývejte velkým množstvím vody a vyhledejte 

lékařskou pomoc. 
 
 
2.3 Další rizika 
 Žádná  
 
 
 
3. SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH 
 
3.1 obsažené látky 
 Kompletní složení soupravy 

Testovací zařízení: jednotlivě balené v hliníkové fólii: plastové pouzdro s testovacím stripem s PE 
nosičem, celulózový filtr, skelné vlákno, nitrocelulóza, protilátky, koloidní zlato, povrchově aktivní 
látky, pufr, sacharidy, stabilizátory a konzervační činidla.  
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3.2 Nebezpečné složky směsi: 
  
 Hydroxid sodný NaOH 

 

Popis 
CAS EINECS 

Původ 
Koncentrace                      Klasifikace nebezpečnosti 

Číslo Číslo  v produktu a označení rizika 

 
Hydroxid sodný 

1310-73-
2 215-185-5 chemický 

0,6 % 
(hmotnosti )v 

reagencii A 

 
Xi; R 36/38 Dráždí oči a kůži 

 

Kyselina 
chlorovodíková 

7647-01-
1 231-595-7 Chemický  

<0,1 % 
(hmotnosti) 
v reagencii B 

Žádná 

*úplný text H-vět a P-vět je uveden v kapitole 16 
 
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
 
4.1 Všeobecné pokyny: Seznamte se s bezpečnostním listem. 
 
 První pomoc:   Konzultujte s lékařem. V předstihu předložte lékaři tento 

bezpečnostní list. Jako součást dobré průmyslové a osobní 
hygieny a bezpečnostních postupů vyvarujte se veškeré zbytečné 
expozici chemickým složkám v rámci této soupravy a zajistěte 
okamžité odstranění z kůže, očí a oděvu. 

 
 

 Po inhalaci Vdechnutí jakékoli složky v této soupravě je nepravděpodobné. 
Pokud je složka této sady inhalována a způsobuje nepříjemné 
pocity, přemístěte vystavenou osobu na čerstvý vzduch. Při 
dýchacích potížích nebo při přetrvávání příznaků vyhledejte 
lékařskou pomoc. Páry, mlhy, spreje nebo prach z této soupravy 
mohou způsobit podráždění dýchacích cest. 

 
 Po kontaktu s kůží Kontakt může způsobit podráždění pokožky. Reagent A a 

reagencie B mohou při kontaktu způsobit mírné podráždění. 
Pokud se tyto složky dotýkají pokožky, odstraňte veškerý 
kontaminovaný oděv a omyjte postižené místo velkým 
množstvím mýdla a vody. Pokud jiné komponenty této soupravy 
kontaktují pokožku a způsobují nepříjemné pocity, odstraňte 
veškerý kontaminovaný oděv. Omyjte postiženou oblast velkým 
množstvím mýdla a vody. U obou situací, pokud dojde k bolesti 
nebo podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
 Po kontaktu s očima Kontakt může způsobit podráždění očí. Reagent A a reagencie B 

mohou při kontaktu způsobit mírné podráždění. Pokud tyto 
složky vniknou do očí, okamžitě omyjte oči pod pitnou tekoucí 
vodou po dobu 15 minut nebo delší a ujistěte se, že víčka jsou 
otevřená. Pokud ostatní součásti této soupravy proniknou do očí 
a způsobí nepříjemné pocity, jemně omyjte oči pod pitnou 
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tekoucí vodou po dobu 15 minut nebo déle, a ujistěte se, že jsou 
oční víčka otevřená. U obou situací, pokud dojde k bolesti nebo 
podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.  

  
 Po požití Pokud je složka této soupravy požita, vypláchněte ústa vodou. 

Pokud se souprava pohltí, může dojít k podráždění úst, hrdla a 
jiných tkání gastrointestinálního systému. Dojde-li k podráždění 
nebo nepohodlí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaktujte 
centrum kontroly jedů. 

 
5. OPATŘENÍ PŘI POŽÁRU 
 
5.1 Vhodná hasiva  Voda, pěna, CO2, suchá chemická. 
5.2 Nevhodná hasiva Žádná zvláštní omezení. 
5.3 Zvláštní rizika a  Jsou doporučeny speciální ochranné požární pomůcky. 
 ochranné pomůcky při hašení  
 
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
 
6.1 Opatření pro osobní ochranu:  Používejte laboratorní plášť a rukavice. Zamezte 

přístupu nepovolaným osobám a osobám bez 
ochranných pomůcek. 

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí:  Test může být likvidován jako běžný odpad. 
6.3 Opatření pro úklid:  Velké úniky této soupravy jsou 

nepravděpodobné. Pracovníci, kteří absolvovali 
základní výcvik v oblasti chemické bezpečnosti, 
mohou obecně zpracovávat drobné úniky, jako 
například 1 obal v této sadě. Používejte 
ochranné brýle, nitrilové rukavice, laboratorní 
plášť při reagování na rozlití, které zahrnuje 
součásti této sady. Absorbujte kapalinu a vložte 
do kontejneru vhodného k likvidaci. Zlikvidujte 
v souladu s platnými místními postupy 

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 
 
Pouze pro in vitro diagnostiku. Neužívejte vnitřně. Zamezte kontaktu s kůží, očima, nepožívejte, 
nevdechujte. Nekombinujte reagencie a součásti kitu různých šarží. 
  
7.1 Manipulace:  Ochranný obal otevírejte opatrně bezprostředně před 

použitím testu. Zamezte zaprášení kazetky. Nerozlévejte 
reagencie. Manipulujte se vzorky jako s potenciálně 
infekčním materiálem. Dodržujte všechna stanovená 
opatření při manipulaci s mikrobiologickými vzorky 
v průběhu celého testu. Dodržujte standardní postupy pro 
správnou likvidaci vzorků.  

 Používejte individuální ochranné pracovní pomůcky 
(laboratorní plášť a rukavice) při manipulaci s materiálem 
biologického původu. 
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7.2 Skladování:  Uchovávejte mimo dosah nekompatibilních materiálů (bez hliníkových, cínových 

nebo zinkových nádob). Pro zachování účinnosti uchovávejte podle pokynů v 
příbalové informaci. 

 
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
 
8.1 Expoziční limit / biologický limit (BAT):    
Součásti souprava s kontrolovanými parametry: 
Hydroxid sodný: STEL (Short term Exposure limit) = 2mg/m3 

 
8.2 Individuální omezení expozice: 
 Respirační expozice N/A 
 Expozice rukou Rukavice (guma, latex) 
 Expozice očí Laboratorní ochranné brýle 
 Expozice kůže Laboratorní plášť 
 Další opatření Není potřeba. 
 Bezpečnostní opatření pro opravu a kontaminovaný materiál: N/A 
 
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

9.1 Vzhled a zápach: Souprava s jednotlivě balenými kazetkami, plastové lahvičky 
s reagenciemi, extrakční zkumavky s kapátkem, výtěrové 
tampóny. 

 
9.2 Bezpečnostní údaje: Obecně: Plastové součásti: hořlavé při kontaktu s přímým 

ohněm. 
 
  Reagent A Reagent B Pevné součásti 
pH 9 2,5 7 
Vzhled kapalina kapalina plastová kazetka 
Barva bezbarvý nažloutlá Bílá  
Zápach bez zápachu Slabí zápach bez zápachu 
Bod varu N/A N/A N/A 
Bod tání N/A N/A N/A 

 
 
9.2 Důležité informace vztahující se ke zdraví, bezpečnosti a životnímu prostředí: 

Tenze par N/A N/A 

Maximální koncentrace par (g/m³) N/A N/A 

Hustota (D20
4) N/A  N/A 

Bod vzplanutí  N/A N/A 

Teplota samovznícení N/A N/A 
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10. STÁLOST A REAKTIVITA 
 
 
10.1 Chemická stabilita:  Při použití dle návodu nedochází k rozkladu. 
10.2 Reaktivita:  Zamezte kontaktu s nekompatibilními 

materiály. 
10.3 Nekompatibilní materiály:  silné kyseliny, silné zásady a silná oxidační 

činidla 
10.3 Nebezpečné produkty rozkladu:   Možné produkty rozkladu vznikající při hoření. 
10.4 Podmínky kterým se vyhnout: Nezamrazujte  
 

   
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
 
Okamžité účinky na zdraví: Možnost dráždění při kontaktu extrakčního pufru 

s pokožkou a očima: Důkladně opláchněte. 
Možnost podráždění při požití polknutí pufru: 
Kontaktujte centrum pro kontrolu jedů. 

 
Údaje o toxicitě pro nebezpečné složky:  V současné době nejsou k dispozici žádné údaje o 

toxicitě pro složky této soupravy; Pro suroviny přítomné 
ve větším než 0,5% koncentraci jsou k dispozici 
následující toxikologické informace: 

 
Hydroxid sodný:  
Účinky na oči:     opice 1%/24H               závažné dráždivé účinky   
Skin effects:    králík, adult 500-mg/24H        závažné dráždivé účinky   
Účinky na oči:     králík, adult 4-g               lehké dráždivé účinky   
Účinky na oči:     králík, adult 1%               závažné dráždivé účinky    
Účinky na oči:     králík, adult 50-mg/24H        závažné dráždivé účinky   
Eye effects:     králík, adult 1-mg/24H         závažné dráždivé účinky   
 Eye effects:     králík, adult 100-mg rns        závažné dráždivé účinky   
 Intraperitoneal:  Mouse LD50:40 mg/kg   
Oral:          Rabbit, adult LDLo: 500 mg/kg  
  
Primární cesty expozice: Nadměrné expozice komponentům v rámci této soupravy 

se neočekávají. Obvyklé způsoby expozice mohou 
zahrnovat požití a kontakt s očima / pokožkou. Konkrétní 
způsoby znepokojení potenciálně infekčních materiálů 
jsou punkce kůže, kontakt s rozbitou kůží, styk se 
sliznicemi a inhalace aerosolizovaného materiálu. 

 
 
 
 

Rozpustnost ve vodě Rozpustný  Rozpustný 
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Příznaky nadměrného vystavení nežádoucím účinkům: 

Příznaky nadměrného vystavení účinkům hydroxidu sodného (0,8%) nebo kyseliny 
chlorovodíkové (0,5%) mohou zahrnovat: podráždění očí, pokožky, nosu a krku, bolest hlavy, 
nevolnost a zvracení a popáleniny v kontaktovaných oblastech. Příznaky mohou být zpožděny 
několik hodin po expozici. Podle našich nejlepších znalostí nebyly chemické, fyzikální a 
toxikologické vlastnosti důkladně prozkoumány. 

 
Možné důsledky chronického vystavení nežádoucím účinkům: 
Dlouhodobý kontakt s pokožkou nebo očima může způsobit dermatitidu nebo podráždění očí   
 
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
 
12.1 Toxicita 
 Neočekávají se žádné nežádoucí účinky na životní prostředí ze součástí této soupravy. V této chvíli 

nejsou k dispozici žádné údaje o vodní toxicitě pro tuto soupravu. Pro níže uvedené chemikálie byly 
dokončeny jednotlivé studie toxicity pro vodní prostředí. 

  
Kyselina chlorovodíková Eco- toxické informace: 
Bluegill/Sunfish:        3.6 mg/L               čas: 48 hodin, smrtící 
Bluegill/Sunfish:        LC50: pH 3.0-3         čas: 96 hodin 
 
12.2 Persistence a degradace 
N/A 
12.3 Bio- akumulační potenciál 
N/A 
12.4 Mobilita v půdě 
N/A 
12.5 PBT a PvB  
N/A 
 
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
 
Likvidace musí být provedena v souladu s platnými normami o likvidaci biologického odpadu. 
Vzorky považujte za potenciálně infekční, likvidujte jako infekční materiál. 
 
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
 
Podmínky pro přepravu: 
Transportní podmínky jsou uvedeny v příbalovém letáku. 
Nepřesahujte teplotu 30 °C. 
 
15. INFORMACE O PŘEDPISECH  
 
Tento Bezpečnostní list byl vytvořen v souladu s požadavky (EC) No. 1907/2006 
 
15.1 Bezpečnostní, zdravotní a enviromentální předpisy specifické pro látky či směsi: 
Žádná data 
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16. DALŠÍ INFORMACE 
 
Plné znění H-vět a R-vět ze sekce 3 
 
Skin Irrit.  Dráždí kůži. 
Eyes Irrit.   Dráždí oči. 
H315   Dráždí kůži. 
H319   Způsobuje vážné poškození očí. 
 
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. 

 
R-věty: 
R36/38  Dráždí oči a kůži. 
 
S-věty: 
S26 V případě zasažení očí okamžitě promývejte velkým množstvím vody a 

vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Xi   Dráždivý 
 
Souprava je určena pouze pro in vitro diagnostiku. Není určeno k vnitřnímu použití. 
Údaje jsou založeny na našich současných znalostech, nicméně nepředstavují záruku pro jakékoliv 
konkrétní vlastnosti produktu a na jejich základě nevzniká žádný smluvní právní vztah. 
Tento dokument ruší a nahrazuje všechny předchozí verze. 
Bezpečnostní list je vytvořen v souladu s Nařízením REACH (1907/2006EC) a 2001/58/EC.  
 
  


