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ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ MICROGENICS 
 Τμήμα της Thermo Fisher Scientific 

 

ΣΜΗΜΑ 1 - ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 
Microgenics Corporation 

46500 Kato Road 

Fremont, CA 94538 

Κεληξ. γξακκή: (510) 979-5000 

Φαμ: (510) 979-5002  

E-mail: 

techservice.mgc@thermofisher.com 

Αξηζκόο ηειεθώλνπ 

επείγνπζαο 

αλάγθεο (Chemtrec): 

 

1-(800) 424-9300  

(Ζ.Π.Α. θαη Καλαδάο) 

1-(703) 527-3887 Γηεζλήο 

πξόζβαζε (νη θιήζεηο κε 

ρξέσζε ηνπ θαινύκελνπ 

είλαη απνδεθηέο) 

1-(202) 483-7616 Δπξώπε 

 
Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο 

πξντόληνο 

DRI® Serum Tox Calibrators  

 
 πλώλπκα 0962 DRI® Serum Tox Negative Calibrator 

0963 DRI® Serum Tox Calibrator 1 

0965 DRI® Serum Tox Calibrator 2  

0967 DRI® Serum Tox Calibrator 3  

0976 DRI® Serum Tox Calibrator 4  

 
 Δκπνξηθέο νλνκαζίεο DRI® Serum Tox Calibrators  

 
 Υεκηθή νηθνγέλεηα Μείγκα  

 
πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο 

ρξήζεηο ηεο νπζίαο 

ή ηνπ κείγκαηνο θαη 

αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο 

In vitro δηαγλσζηηθό θηη  

 
εκείσζε Οη θαξκαθνινγηθέο, ηνμηθνινγηθέο θαη νηθνινγηθέο ηδηόηεηεο απηνύ ηνπ 

πξντόληνο/κείγκαηνο δελ έρνπλ θαζνξηζηεί πιήξσο. Σν παξόλ δειηίν 

δεδνκέλσλ ζα ελεκεξώλεηαη όζν απμάλεηαη ε δηαζεζηκόηεηα ησλ δεδνκέλσλ.  

 
Ηκεξνκελία έθδνζεο 19 Μαΐνπ 2015  

 
 
ΣΜΗΜΑ 2 - ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

 
Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο 

ή ηνπ κείγκαηνο 

 

 
 Καλνληζκόο (EΚ) 

1272/2008 [GHS] 

Δπαηζζεηνπνηεηηθό ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο - Καηεγνξία 1. 

Δπαηζζεηνπνηεηηθό ηνπ δέξκαηνο - Καηεγνξία 1. Σν κείγκα δελ έρεη 

ειεγρζεί αθόκα πιήξσο.  

 
 Οδεγία 67/548/ΔΟΚ 

ή 1999/45/ΔΚ 

Xn - R42/43. Σν κείγκα δελ έρεη ειεγρζεί αθόκα πιήξσο.  

 
ηνηρεία επηζήκαλζεο  

 
 Δηθνλόγξακκα 

θηλδύλνπ CLP/GHS 
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ΣΜΗΜΑ 2 - ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ …ζπλέρεηα 

 
 Πξνεηδνπνηεηηθή 

ιέμε CLP/GHS 

Κίλδπλνο  

 
 Γειώζεηο θηλδύλνπ 

CLP/GHS 

H317 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. H334 - Μπνξεί 

λα πξνθαιέζεη αιιεξγία ή ζπκπηώκαηα άζζκαηνο ή δύζπλνηα ζε πεξίπησζε 

εηζπλνήο.  

 
 Γειώζεηο πξνθπιάμεσλ 

CLP/GHS 

P261 - Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζηαγνλίδηα ή αηκνύο. P272 - Σα κνιπζκέλα 

ελδύκαηα εξγαζίαο δελ πξέπεη λα βγαίλνπλ από ην ρώξν εξγαζίαο. P280 - Να 

θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ην πξόζσπν. P285 - ε πεξίπησζε αλεπαξθνύο 

αεξηζκνύ, λα θνξάηε κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο. P302 + P352 - 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Πιύλεηε κε άθζνλν ζαπνύλη θαη λεξό. P304 + 

P341 - Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΗΠΝΟΖ: Δάλ ην άηνκν έρεη δύζπλνηα, κεηαθέξεηέ 

ην ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ην λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη 

ηελ αλαπλνή. P333 + P313 - Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή 

εκθαληζηεί εμάλζεκα: πκβνπιεπζείηε/επηζθεθζείηε γηαηξό. P342 + P311 - 

Δάλ παξνπζηάδνληαη αλαπλεπζηηθά ζπκπηώκαηα: Καιέζηε ην ΚΔΝΣΡΟ 

ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό. P363 - Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα 

πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. P501 - Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε 

ζε ηνπνζεζία ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο/πεξηθεξεηαθνύο/εζληθνύο/δηεζλείο 

θαλνληζκνύο.  

 
 ύκβνιν/έλδεημε 

θηλδύλνπ Δ.Δ. 

 
Xn - Δπηβιαβέο 

 
 Φξάζεηο θηλδύλνπ (R) R42/43 - Γύλαηαη λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε δηα ηεο εηζπλνήο θαη επαθήο 

κε ην δέξκα.  

 
 πζηάζεηο αζθαιείαο S2 - Μαθξηά από παηδηά. S23 - Μελ αλαπλέεηε εθλεθώκαηα. S24 - Απνθεύγεηε 

ηελ επαθή κε ην δέξκα. S37 - Να θνξάηε θαηάιιεια γάληηα. S63 - ε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο ιόγσ εηζπλνήο: απνκαθξύλεηε ην ζύκα από ην κνιπζκέλν ρώξν θαη 

αθήζηε ην λα εξεκήζεη.  



10005196SDS, DRI® Serum Tox Calibrators SDS  

Ζκεξνκελία αλαζεώξεζεο: 19 Μαΐνπ 2015, Έθδνζε: 1 ειίδα 3 από 14 

  

 

 
ΣΜΗΜΑ 2 - ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ …ζπλέρεηα 

 
Άιινη θίλδπλνη Οη πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηελ πγεία πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε έθζεζε/ην ρεηξηζκό 

απηνύ ηνπ κείγκαηνο είλαη άγλσζηνη. Γελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα γηα ην κείγκα. Σα αθόινπζα δεδνκέλα πεξηγξάθνπλ ηνπο θηλδύλνπο 

θάζε κεκνλσκέλνπ ζπζηαηηθνύ, όπσο πξνβιέπεηαη.  

 

Απηό ην πξντόλ πεξηέρεη αιβνπκίλε νξνύ βννεηδώλ, πνπ έρεη ζπζρεηηζηεί 

κε ηελ αλνζνπνίεζε ιόγσ επαγγέικαηνο. Τιηθό πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε 

ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ USDA (Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ησλ ΖΠΑ) 

ή/θαη ην επεμεγεκαηηθό ζεκείσκα CPMP/BWP/1230/98 (Δπεμεγεκαηηθό 

ζεκείσκα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδύλσλ κεηάδνζεο δσηθώλ παξαγόλησλ 

ηεο ζπνγγώδνπο εγθεθαινπάζεηαο κέζσ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ). Σν παξόλ 

είλαη πιηθό Καηεγνξίαο IV θαηά CPMP/ BWP/1230/98: δελ πεξηέρεη νύηε 

παξάγεηαη από εηδηθά πιηθά θηλδύλνπ, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ απόθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο 97/534/ΔΚ (ή ζε δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο).  

 

Δπεηδή ην κείγκα πεξηέρεη κηα πξσηεΐλε, ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 

δεξκαηηθή αληίδξαζε ή αληίδξαζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ (π.ρ. είλαη πηζαλόλ λα 

πξνθαιέζεη αλαθπιαμία). ην ρώξν εξγαζίαο, ε πηζαλόηεηα ζπζηεκαηηθώλ 

επηδξάζεσλ ιόγσ ηπραίαο θαηάπνζεο είλαη ρακειή ιόγσ ηεο ηαρείαο δηάζπαζεο 

ησλ πξσηετλώλ ζην πεπηηθό ζύζηεκα. Οη πξσηεΐλεο γεληθά κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ επαηζζεηνπνίεζε δέξκαηνο ή/θαη αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.  

 
Πξνεηδνπνηεηηθή 

ιέμε Η.Π.Α. 

Κίλδπλνο  

 
Δπηζθόπεζε 

θηλδύλσλ Η.Π.Α. 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε ηνπ δέξκαηνο. Σν κείγκα δελ έρεη 

ειεγρζεί αθόκα πιήξσο. Απηό ην πξντόλ πεξηέρεη αιβνπκίλε νξνύ βννεηδώλ, 

πνπ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ αλνζνπνίεζε ιόγσ επαγγέικαηνο.  

 
εκείσζε Σν κείγκα απηό ηαμηλνκείηαη σο επηβιαβέο ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 1999/45/ΔΚ, 

ηνλ Καλνληζκό (EΚ) Aξηζ. 1272/2008 (Δ.Δ. CLP) θαη ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο 

ζηηο Ζ.Π.Α. Οη θαξκαθνινγηθέο, ηνμηθνινγηθέο θαη νηθνινγηθέο ηδηόηεηεο απηνύ ηνπ 

κείγκαηνο δελ έρνπλ θαζνξηζηεί πιήξσο. Οη ηαμηλνκήζεηο CLP/GHS βαζίδνληαη 

ζηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) 1272/2008 θαη ζην αλαζεσξεκέλν πξόηππν πεξί επηθνηλσλίαο 

θηλδύλσλ OSHA. Σν ζύκβνιν/έλδεημε θηλδύλνπ, νη θξάζεηο R θαη νη ζπζηάζεηο 

αζθαιείαο ηεο Δ.Δ. βαζίδνληαη ζηελ Οδεγία 1999/45/EΚ.  

 
 
ΣΜΗΜΑ 3 - ΤΝΘΔΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 

 
 πζηαηηθό Αξ. CAS EINECS/ 

ELINCS# 

Πεξηεθηηθόηεηα Σαμηλόκεζε 

Δ.Δ. 

Σαμηλόκεζε 

GHS 

 Αιβνπκίλε νξνύ βννεηδώλ 9048-46-8 Γ/Η 0,1% Δπηβιαβέο -  

Xn: R42/R43 

SS1: H317, 

RS1: H334 

 Αδίδην ηνπ λαηξίνπ 26628-22-8 247-852-1 0,09% Πνιύ ηνμηθό - 

T+: R28, R32, 

N: R50/53 

ATO2: H300, 

AA1: H400, 

CA1: H410, 

EUH032 

 
εκείσζε Σα ζπζηαηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζεσξνύληαη επηβιαβή. Σα ππόινηπα 

ζπζηαηηθά είλαη κε επηβιαβή ή/θαη ππάξρνπλ ζε πεξηεθηηθόηεηα κηθξόηεξε από  

ηα όξηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη αλαθνξά. Σν πξντόλ πεξηέρεη ρακειά επίπεδα 

κεζαλόιεο (<0,1%) θαη ίρλε ελεξγώλ θαξκαθεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ (<0,0006%). 

Βι. Σκήκα 16 γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ ηαμηλνκήζεσλ Δ.Δ. θαη GHS. Ζ 

ηαμηλόκεζε θαηά ηελ Δ.Δ. βαζίδεηαη ζηελ Οδεγία 67/548/ΔΟΚ θαη ε ηαμηλόκεζε 

θαηά CLP/GHS βαζίδεηαη ζηνλ Καλνληζκό (EΚ) 1272/2008.  
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ΣΜΗΜΑ 4 - ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ 

 
Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ 

πξώησλ βνεζεηώλ 

 

 
 Απαηηείηαη άκεζε 

ηαηξηθή παξαθνινύζεζε 

Ναη  

 
 Δπαθή κε ηα κάηηα Αλ θνξάηε θαθνύο επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εάλ είλαη εύθνιν. Ξεπιύλεηε ακέζσο 

ηα κάηηα ζαο κε άθζνλν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. Δάλ παξαηεξήζεηε 

εξεζηζκό ή αλ ν εξεζηζκόο επηκέλεη, εηδνπνηήζηε ηαηξηθό πξνζσπηθό θαη επόπηε.  

 
 Δπαθή κε ην δέξκα Πιύλεηε ηελ εθηεζεηκέλε πεξηνρή κε ζαπνύλη θαη λεξό θαη αθαηξέζηε ηα 

κνιπζκέλα ελδύκαηα/ππνδήκαηα. Δάλ παξαηεξήζεηε εξεζηζκό ή αλ 

ν εξεζηζκόο επηκέλεη, εηδνπνηήζηε ηαηξηθό πξνζσπηθό θαη επόπηε.  

 
 Δηζπλνή Μεηαθηλήζηε ακέζσο ην εθηεζεηκέλν άηνκν ζε θαζαξό αέξα. ε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ηεο αλαπλνήο, εθαξκόζηε ηερλεηή αλαπλνή. ε πεξίπησζε δπζθνιίαο 

αλαπλνήο, ρνξεγήζηε νμπγόλν. Δηδνπνηήζηε ακέζσο ηαηξηθό πξνζσπηθό θαη 

επόπηε.  

 
 Καηάπνζε ε πεξίπησζε θαηάπνζεο, θαιέζηε ακέζσο γηαηξό. Μελ πξνθαιέζεηε έκεην, 

εθηόο εάλ ιάβεηε ζρεηηθέο νδεγίεο από ηαηξηθό πξνζσπηθό. Μελ δώζεηε ζην 

εθηεζεηκέλν άηνκν ηίπνηα λα πηεη, εθηόο εάλ ιάβεηε ζρεηηθέο νδεγίεο από ηαηξηθό 

πξνζσπηθό. Μελ δίλεηε ηίπνηα από ην ζηόκα ζε άηνκν κε απώιεηα αηζζήζεσλ. 

Δηδνπνηήζηε ηαηξηθό πξνζσπηθό θαη επόπηε.  

 
 Πξνζηαζία ησλ αηόκσλ 

πνπ πξνζθέξνπλ ηηο 

πξώηεο βνήζεηεο 

Βι. Σκήκα 8 γηα ηηο ζπζηάζεηο Διέγρνπ έθζεζεο ζην πξντόλ/Αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο.  

 
εκαληηθόηεξα 

ζπκπηώκαηα θαη  

επηδξάζεηο, νμείεο 

ή κεηαγελέζηεξεο 

Βι. Σκήκαηα 2 θαη 11  

 
Έλδεημε νηαζδήπνηε 

απαηηνύκελεο άκεζεο 

ηαηξηθήο παξαθνινύζεζεο 

θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 

Ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ επηδεηλώλνληαη από ηελ έθζεζε: Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο 

ή δελ έρνπλ αλαθεξζεί. Αθνινπζήζηε ζπκπησκαηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία.  

 
 
ΣΜΗΜΑ 5 - ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

 
Ππξνζβεζηηθά κέζα Υξεζηκνπνηήζηε ςεθαζκό λεξνύ, αθξό, μεξή ζθόλε ή δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, 

όπσο αξκόδεη γηα ηελ πεξηβάιινπζα ππξθαγηά θαη ηα πιηθά.  

 
Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ 

νπζία ή ην κείγκα 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. Μπνξεί λα εθιπζνύλ ηνμηθά αέξηα κνλνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα, δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη νμείδηα ηνπ αδώηνπ.  

 
 Αλαθιεμηκόηεηα/ 

Δθξεθηηθόηεηα 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ εθξεθηηθόηεηα ή ηελ αλαθιεμηκόηεηα. 

Καζώο ην πξντόλ είλαη πδάηηλν δηάιπκα, δελ αλακέλεηαη λα είλαη αλαθιέμηκν 

ή εθξεθηηθό.  

 
πζηάζεηο γηα ηνπο 

ππξνζβέζηεο 

ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν: ρξεζηκνπνηήζηε ην θαηάιιειν 

ππξνζβεζηηθό κέζν. Φνξάηε πιήξε πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό θαη εγθεθξηκέλε, 

απηνδύλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή ζεηηθήο πίεζεο. Απνιπκάλεηε όιν ηνλ 

εμνπιηζκό κεηά ηε ρξήζε.  
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ΣΜΗΜΑ 6 - ΜΔΣΡΑ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 

 
Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, 

πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο 

θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο 

αλάγθεο 

ε πεξίπησζε απειεπζέξσζεο ή ππεξρείιηζεο ηνπ πξντόληνο, ιάβεηε θαηάιιειεο 

πξνθπιάμεηο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο, ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειν 

αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (βι. Σκήκα 8). Ζ πεξηνρή πξέπεη λα αεξίδεηαη 

επαξθώο.  

 
Πεξηβαιινληηθέο 

πξνθπιάμεηο 

Απνθεύγεηε ηελ απόξξηςε ζε απνρεηεύζεηο. Απνθεύγεηε ηελ απειεπζέξσζε ζην 

πεξηβάιινλ.  

 
Μέζνδνη θαη πιηθά γηα 

πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό 

ΜΖΝ ΠΡΟΚΑΛΔΗΣΔ ΣΖΝ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΑΔΡΟΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΩΝ 

ΡΤΠΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΛΗΚΟ. Γηα κηθξέο ππεξρεηιίζεηο, απνξξνθήζηε ην πιηθό κε 

πξνζξνθεηηθό πιηθό, π.ρ. ραξηνπεηζέηα. Γηα κεγάιεο ππεξρεηιίζεηο, πεξηθιείζηε 

κε απαγνξεπηηθό θινηό ηελ πεξηνρή ηεο ππεξρείιηζεο θαη ειαρηζηνπνηήζηε ηε 

δηαζπνξά ηνπ πιηθνύ ηεο ππεξρείιηζεο. Απνξξνθήζηε ην πιηθό κε πξνζξνθεηηθό 

πιηθό. πιιέμηε ην πιηθό ηεο ππεξρείιηζεο, ην πξνζξνθεηηθό πιηθό θαη ην λεξό 

έθπιπζεο ζε θαηάιιεια δνρεία γηα νξζή απόξξηςε ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο 

θαλνληζκνύο γηα ηελ απόξξηςε απνβιήησλ (βι. Σκήκα 13). Απνιπκάλεηε ηελ 

πεξηνρή δύν θνξέο ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειν δηαιύηε (βι. Σκήκα 9).  

 
Παξαπνκπή ζε άιια 

ηκήκαηα 

Βι. Σκήκαηα 8 θαη 13 γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.  

 
 
ΣΜΗΜΑ 7 - ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΦΤΛΑΞΗ 

 
Πξνθπιάμεηο γηα 

αζθαιή ρεηξηζκό 

Αθνινπζήζηε ηηο ζπζηάζεηο γηα ην ρεηξηζκό θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ (δει. 

ρξήζε κεραληθώλ ειέγρσλ ή/θαη άιινπ αηνκηθνύ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ, 

εάλ απαηηείηαη). Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα, ην δέξκα θαη άιινπο 

βιελλνγόλνπο πκέλεο. Να πιέλεζηε ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό. Απνθεύγεηε 

λα αλαπλέεηε ζηαγνλίδηα/εθλεθώκαηα.  

 
πλζήθεο γηα ηελ 

αζθαιή απνζήθεπζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηπρόλ αζύκβαησλ πιηθώλ 

Απνζεθεύζηε ην κείγκα ζηνπο 2-8 °C ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν, καθξηά από 

αζύκβαηα πιηθά. Γηαηεξείηε ην δνρείν όξζην θαη εξκεηηθά θιεηζηό.  

 
Δηδηθή ηειηθή ρξήζε 

ή ρξήζεηο 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  
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ΣΜΗΜΑ 8 - ΔΛΔΓΥΟΙ ΔΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 
Παξάκεηξνη 

ειέγρνπ/Οξηαθέο ηηκέο 

επαγγεικαηηθήο έθζεζεο 

 

 Έλσζε Δθδόηεο Σύπνο OEL 

 Αιβνπκίλε νξνύ βννεηδώλ -- -- -- 

 Αδίδην ηνπ λαηξίνπ ACGIH, 

Απζηξαιία, 

Απζηξία, 

Βέιγην, 

Βνπιγαξία, 

Κξναηία, 

Κύπξνο, 

Γεκνθξαηία ηεο 

Σζερίαο, 

Δζζνλία, 

Φηλιαλδία, 

Γαιιία,  

Διιάδα, 

Οπγγαξία, 

Ηξιαλδία,  

Ηηαιία,  

Λεηνλία, 

Ληζνπαλία, 

Μάιηα, 

Οιιαλδία, 

Πνισλία, 

Ρνπκαλία, 

ινβαθία, 

ινβελία, 

Ηζπαλία, 

νπεδία, 

Οξγαληζκόο 

Δπαγγεικαηηθήο 

Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο (OSHA) 

Ζ.Π.Α.- 

Καιηθόξληαο, 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

OEL-STEL 0,3 mg/m³ 

  Νέα Εειαλδία, 

Πνξηνγαιία 

Όξην 0,29 mg/m³ 
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ΣΜΗΜΑ 8 - ΔΛΔΓΥΟΙ ΔΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ …ζπλέρεηα 

 
Παξάκεηξνη 

ειέγρνπ/Οξηαθέο ηηκέο 

επαγγεικαηηθήο έθζεζεο 
…ζπλέρεηα 

 

 Έλσζε Δθδόηεο Σύπνο OEL 

 Αδίδην ηνπ λαηξίνπ ACGIH, 
Απζηξαιία, 
Απζηξία, 
Βέιγην, 
Βνπιγαξία, 
Κξναηία, 
Κύπξνο, 
Γεκνθξαηία ηεο 
Σζερίαο,  
Γαλία,  
Δζζνλία, 
Φηλιαλδία, 
Γαιιία,  
Διιάδα, 
Οπγγαξία, 
Ηξιαλδία,  
Ηηαιία,  
Λεηνλία, 
Ληζνπαλία, 
Μάιηα, 
Οιιαλδία, 
Πνισλία, 
Ρνπκαλία, 
ινβαθία, 
ινβελία, 
Ηζπαλία, 
νπεδία, 
Οξγαληζκόο 
Δπαγγεικαηηθήο 
Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο (OSHA) 
Ζ.Π.Α.- 
Καιηθόξληαο, 
Ζλσκέλν 
Βαζίιεην 

OEL-TWA 0,1 mg/m³ 

  NIOSH, 
Οξγαληζκόο 
Δπαγγεικαηηθήο 
Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο (OSHA) 
Ζ.Π.Α.- 
Καιηθόξληαο 

Όξην 0,3 mg/m³ 

  Γεξκαλία OEL-STEL 0,4 mg/m³ 

  Γεξκαλία OEL-TWA 0,2 mg/m³ 

Έιεγρνη έθζεζεο/ 

κεραληθνί έιεγρνη 

Ζ επηινγή θαη ε ρξήζε δηαηάμεσλ πεξηνξηζκνύ θαη αηνκηθνύ πξνζηαηεπηηθνύ 
εμνπιηζκνύ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ αμηνιόγεζε θηλδύλνπ ηεο πηζαλόηεηαο 
έθζεζεο. Υξεζηκνπνηείηε ηνπηθνύο ζσιήλεο απαγσγήο ή/θαη πεξηνξηζκό ζε 
ζεκεία πνπ παξάγνπλ αεξνιύκαηα/ζπγθεληξώζεηο ζηαγνληδίσλ. Πξέπεη λα δίλεηαη 
έκθαζε ζηα θιεηζηά ζπζηήκαηα κεηαθνξάο πιηθώλ θαη ηα κέζα πεξηνξηζκνύ ησλ 
εξγαζηώλ, κε πεξηνξηζκέλν αλνηθηό ρεηξηζκό.  
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ΣΜΗΜΑ 8 - ΔΛΔΓΥΟΙ ΔΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ …ζπλέρεηα 

 
 Πξνζηαζία ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο 

Ζ επηινγή πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα πξέπεη 
λα αξκόδεη ζηελ εξγαζία θαη ην επίπεδν ησλ ππαξρόλησλ κεραληθώλ ειέγρσλ.  
Γηα ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο ρεηξηζκνύ, απαηηείηαη κηα εγθεθξηκέλε θαη θαηάιιεια 
ηνπνζεηεκέλε ειεθηξηθή αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θαζαξηζκνύ ηνπ αέξα κε θίιηξα 
HEPA ή ζπλδπαζηηθά θίιηξα πνπ λα παξέρεη βνεζεηηθή πξνζηαζία κε βάζε ηνπο 
γλσζηνύο ή ηνπο πξνβιεπόκελνπο πεξηνξηζκνύο ησλ ππαξρόλησλ κεραληθώλ 
ειέγρσλ.  

 
 Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ Φνξάηε γάληηα ληηξηιίνπ ή άιια αδηαπέξαηα γάληηα, εάλ ππάξρεη πηζαλόηεηα 

επαθήο κε ην δέξκα. Δμεηάζηε ηελ πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηπιά γάληηα. 
Όηαλ ην πιηθό είλαη δηαιπκέλν ή αησξείηαη ζε νξγαληθό δηαιύηε, θνξάηε γάληηα 
πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία έλαληη ηνπ δηαιύηε.  

 
 Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο Φνξάηε θαηάιιεια γάληηα, ζηνιή ή άιιε πξνζηαηεπηηθή έλδπζε, εάλ ππάξρεη 

πηζαλόηεηα επαθήο κε ην δέξκα. Δπηιέμηε ηελ πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο κε βάζε 
ηηο εξγαζίεο, ηελ πηζαλόηεηα επαθήο κε ην δέξκα, θαζώο θαη ηνπο δηαιύηεο θαη ηα 
αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.  

 
 Πξνζηαζία ησλ 

καηηώλ/ηνπ πξνζώπνπ 

Φνξάηε γπαιηά αζθαιείαο κε πιατλά πξνζηαηεπηηθά, γπαιηά πξνζηαζίαο 
έλαληη εθηόμεπζεο ρεκηθώλ νπζηώλ ή πξνζηαηεπηηθή πξνζσπίδα, εάλ απαηηείηαη. 
Δπηιέμηε ηελ πξνζηαζία κε βάζε ηηο εξγαζίεο θαη ηελ πηζαλόηεηα επαθήο κε 
ηα κάηηα ή ην πξόζσπν. Πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκνο ζηαζκόο έθπιπζεο 
ησλ καηηώλ γηα πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο.  

 
 Έιεγρνη  

πεξηβαιινληηθήο  

έθζεζεο 

Απνθεύγεηε ηελ απειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ θαη ρεηξίδεζηε ην κείγκα 
ζε θιεηζηά ζπζηήκαηα, όπνπ είλαη εθηθηό. Οη εθξνέο πγξώλ πξέπεη λα 
θαηεπζύλνληαη ζε θαηάιιειεο δηαηάμεηο αληηξξππαληηθήο πξνζηαζίαο. ε 
πεξίπησζε ππεξρείιηζεο, κελ απειεπζεξώλεηε ζηηο απνρεηεύζεηο. Δθαξκόζηε 
θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο αληίδξαζεο έθηαθηεο αλάγθεο πξνο 
απνθπγή απειεπζέξσζεο ή δηαζπνξάο ηεο κόιπλζεο θαη πξνο απνθπγή αζέιεηεο 
επαθήο ηνπ πξνζσπηθνύ.  

 
 Άιια κέηξα πξνζηαζίαο Πιύλεηε ηα ρέξηα ζε πεξίπησζε επαθήο κε απηό ην πξντόλ/κείγκα, εηδηθά πξηλ από 

ηε ιήςε ηξνθίκσλ, πνηώλ ή ην θάπληζκα. Γελ πξέπεη λα θνξάηε ηνλ πξνζηαηεπηηθό 
εμνπιηζκό έμσ από ην ρώξν εξγαζίαο (π.ρ. ζε δεκόζηνπο ή εμσηεξηθνύο ρώξνπο). 
Απνιπκάλεηε όιν ηνλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό κεηά ηε ρξήζε.  

 
 
ΣΜΗΜΑ 9 - ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

 
ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο 

θπζηθέο θαη ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο 

 

 
 Όςε Γηαθαλέο πγξό  

 
 Υξώκα Άρξσκν  

 
 Οζκή Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 Όξην νζκήο Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 pH 5-8  

 
 εκείν ηήμεσο/ 

ζεκείν πήμεσο 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 Αξρηθό ζεκείν δέζεο 

θαη πεξηνρή δέζεο 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 εκείν αλάθιεμεο Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  
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ΣΜΗΜΑ 9 - ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ …ζπλέρεηα 

 
 Σαρύηεηα εμάηκηζεο Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 Αλαθιεμηκόηεηα  

(ζηεξεό, αέξην) 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 Αλώηεξα/θαηώηεξα 

όξηα αλαθιεμηκόηεηαο 

ή εθξεθηηθόηεηαο 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 Πίεζε αηκώλ Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο  

 
 Ππθλόηεηα αηκώλ Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 ρεηηθή ππθλόηεηα Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 Τδαηνδηαιπηόηεηα Αλακίμηκν ζην λεξό  

 
 Γηαιπηόηεηα  

ζε δηαιύηεο 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 πληειεζηήο θαηαλνκήο 

(n-οκτανόλη/νερό) 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 Θεξκνθξαζία 

απηναλάθιεμεο 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 Θεξκνθξαζία 

απνζύλζεζεο 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 Ιμώδεο Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
 Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
Άιιεο πιεξνθνξίεο  

 
 Μνξηαθό βάξνο Γελ έρεη εθαξκνγή (Μείγκα)  

 
 Μνξηαθόο ηύπνο Γελ έρεη εθαξκνγή (Μείγκα)  

 
 
ΣΜΗΜΑ 10 - ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΙΜΟΣΗΣΑ 

 
Αληηδξαζηκόηεηα Σν αδίδην ηνπ λαηξίνπ κπνξεί λα αληηδξάζεη κε ην κόιπβδν ή ην ραιθό 

ησλ ζσιελώζεσλ ζρεκαηίδνληαο άθξσο εθξεθηηθά κεηαιιηθά αδίδηα.  

 
Υεκηθή ζηαζεξόηεηα ηαζεξό όηαλ θπιάζζεηαη ζηηο ζπληζηώκελεο ζπλζήθεο.  

 
Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ 

αληηδξάζεσλ 

Γελ αλακέλνληαη.  

 
πλζήθεο πξνο απνθπγήλ Απνθεύγεηε ζεξκνθξαζίεο  25°C.  

 
Αζύκβαηα πιηθά Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  

 
Δπηθίλδπλα πιηθά 

απνζύλζεζεο 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.  
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ΣΜΗΜΑ 11 - ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 

 

 
 Οδόο εηζαγσγήο Μπνξεί λα απνξξνθεζεί κε ηελ εηζπλνή, ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηελ 

θαηάπνζε.  

 
 Ομεία ηνμηθόηεηα  

 Έλσζε Σύπνο Οδόο Δίδνο Γόζε 

 Αιβνπκίλε νξνύ βννεηδώλ -- -- -- -- 

 Αδίδην ηνπ λαηξίνπ LD50 Από ην ζηόκα Αξνπξαίνο 27 mg/kg 

  LD50 Από ην ζηόκα Πνληηθόο 27 mg/kg 

  LD50 Από ην δέξκα Κόληθινο 20 mg/kg 

 

 Δξεζηζκόο/Γηάβξσζε Γελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κειέηεο.  

 
 Δπαηζζεηνπνίεζε Δπεηδή ε αιβνπκίλε νξνύ βννεηδώλ (BSA) παξάγεηαη από (μέλε) δσηθή πξσηεΐλε, 

είλαη πηζαλόλ ην πιηθό λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε ζηνλ άλζξσπν. 

Ζ επαγγεικαηηθή έθζεζε ζηελ BSA έρεη πξνθαιέζεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο 

αιιεξγηθή επαηζζεηνπνίεζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ρεηξίδνληαη απηό ην πιηθό.  

 
 STOT-εθάπαμ έθζεζε Γελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κειέηεο.  

 
 STOT-επαλεηιεκκέλε 

έθζεζε/Σνμηθόηεηα 

επαλαιακβαλόκελεο 

δόζεο 

Γελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κειέηεο.  

 
 Σνμηθόηεηα ζηελ 

αλαπαξαγσγή 

Γελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κειέηεο.  

 
 Σνμηθόηεηα γηα ηελ 

αλάπηπμε 

Γελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κειέηεο.  

 
 Γνληδηνηνμηθόηεηα Γελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κειέηεο.  

 
 Καξθηλνγέλεζε Γελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κειέηεο. Απηό ην πξντόλ/κείγκα θαη ηα ζπζηαηηθά 

ηνπ δελ αλαθέξνληαη από ηνπο νξγαληζκνύο NTP, IARC, ACGIH ή OSHA σο 

θαξθηλνγόλα.  

 
 Κίλδπλνο αλαξξόθεζεο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα.  

 
 ηνηρεία γηα ηελ πγεία 

ηνπ αλζξώπνπ 

Βι. «Σκήκα 2 - Άιινη θίλδπλνη»  

 
 πκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο 

Οη ηνμηθνινγηθέο ηδηόηεηεο απηνύ ηνπ κείγκαηνο δελ έρνπλ θαζνξηζηεί πιήξσο.  
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ΣΜΗΜΑ 12 - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 
Σνμηθόηεηα  

 Έλσζε Σύπνο Δίδνο πγθέληξσζε 

 Αιβνπκίλε νξνύ βννεηδώλ -- -- -- 

 Αδίδην ηνπ λαηξίνπ LC50/96h Oncorhynchus mykiss 0,8 mg/L 

  LC50/96h Lepomis macrochirus 0,7 mg/L 

  LC50/96h Pimephales promelas 5,46 mg/L 

 

πκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηνμηθόηεηα 

Σν αδίδην ηνπ λαηξίνπ είλαη ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο θαη  

δελ πξέπεη λα ζπζζσξεύεηαη ζηνπο κεηαιιηθνύο ζσιήλεο, θαζώο κπνξεί 

λα ζρεκαηίζεη εθξεθηηθά κείγκαηα.  

 
Αλζεθηηθόηεηα θαη 

ηθαλόηεηα απνδόκεζεο 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα.  

 
Γπλαηόηεηα 

βηνζπζζώξεπζεο 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα.  

 
Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα.  

 
Απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιόγεζεο PBT  

θαη vPvB 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα.  

 
Άιιεο αξλεηηθέο  

επηπηώζεηο 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα.  

 
εκείσζε Σα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνύ ηνπ πξντόληνο/κείγκαηνο δελ έρνπλ 

δηεξεπλεζεί πιήξσο. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα είλαη γηα ην ελεξγό ζπζηαηηθό ή/θαη 

ηπρόλ άιια ζπζηαηηθά, όπσο πξνβιέπεηαη. Παξόιν πνπ ην αδίδην ηνπ λαηξίνπ 

ππάξρεη ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηελ 

απόξξηςε. Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε απειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ.  

 
 
ΣΜΗΜΑ 13 - ΘΔΜΑΣΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ 

 
Μέζνδνη δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ 

Σν ρξεζηκνπνηεκέλν πξντόλ πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο, 

πνιηηεηαθνύο θαη νκνζπνλδηαθνύο θαλνληζκνύο. Μελ ην δηαζέηεηε ζηελ 

απνρέηεπζε. Όια ηα απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ην πιηθό πξέπεη λα θέξνπλ 

θαηάιιειε ζήκαλζε. Απνξξίςηε ηα απόβιεηα ζύκθσλα κε ηηο ζπληζηώκελεο 

νκνζπνλδηαθέο, πνιηηεηαθέο θαη ηνπηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, π.ρ. θαηάιιεια 

αδεηνδνηεκέλνο απνηεθξσηήξαο ρεκηθώλ απνβιήησλ. Σν λεξό πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ έθπιπζε θαη ηνλ θαζαξηζκό ππεξρεηιίζεσλ πξέπεη λα 

απνξξίπηεηαη κε πεξηβαιινληηθά νξζό ηξόπν, π.ρ. ζε εγθεθξηκέλε δεκνηηθή 

ή επηηόπηα εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.  

 
 
ΣΜΗΜΑ 14 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 
Μεηαθνξά Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, απηό ην πξντόλ/κείγκα δελ δηέπεηαη από ηνπο 

θαλνληζκνύο πεξί επηβιαβώλ πιηθώλ/επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαηά ADR/RID 

Δ.Δ., DOT Ζ.Π.Α., TDG Καλαδά, IATA ή IMDG.  

 
Αξηζκόο ΟΗΔ Γελ έρεη εθρσξεζεί.  

 
Οηθεία νλνκαζία 

απνζηνιήο ΟΗΔ 

Γελ έρεη εθρσξεζεί.  
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ΣΜΗΜΑ 14 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ …ζπλέρεηα 

 
Σάμεηο θηλδύλνπ θαηά 

ηε κεηαθνξά θαη νκάδα 

ζπζθεπαζίαο 

Γελ έρεη εθρσξεζεί.  

 
Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, απηό ην πξντόλ/κείγκα δελ δηέπεηαη από ηνπο 

θαλνληζκνύο πεξί πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ ή ζαιάζζησλ ξύπσλ.  

 
Δηδηθέο πξνθπιάμεηο 

γηα ηνπο ρξήζηεο 

Σν κείγκα δελ έρεη ειεγρζεί πιήξσο - απνθεύγεηε ηελ έθζεζε.  

 
Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα 

κε ην Παξάξηεκα II ηεο 

ζύκβαζεο MARPOL73/78 

θαη ηνπ θώδηθα IBC 

Γελ έρεη εθαξκνγή.  

 
 
ΣΜΗΜΑ 15 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
Καλνληζκνί/λνκνζεζία 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, 

ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ 

γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα 

Σν παξόλ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηώλ ησλ Ζ.Π.Α., ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ GHS (EU CLP - 

Καλνληζκόο ΔΚ Αξηζ. 1272/2008). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, 

ζπκβνπιεπηείηε ηηο ηνπηθέο ή πεξηθεξεηαθέο αξρέο.  

 
Αμηνιόγεζε ρεκηθήο 

αζθάιεηαο 

Γελ έρεη δηεμαρζεί.  

 
Δπηβιαβέο θαηά OSHA Ναη. Κίλδπλνο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε ηνπ δέξκαηνο. Σν 

κείγκα δελ έρεη ειεγρζεί πιήξσο. Απηό ην πξντόλ πεξηέρεη αιβνπκίλε νξνύ 

βννεηδώλ, πνπ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ αλνζνπνίεζε ιόγσ επαγγέικαηνο.  

 
Σαμηλόκεζε θαηά WHMIS Σν παξόλ πξντόλ έρεη ηαμηλνκεζεί ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηθηλδπλόηεηαο ησλ 

Καλνληζκώλ πεξί ειεγρόκελσλ πξντόλησλ θαη ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

πεξηιακβάλεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη από ηνπο θαλνληζκνύο 

απηνύο.  

 
Καηάζηαζε TSCA Γελ αλαθέξεηαη  

 
SARA, ηκήκα 313 Γελ αλαθέξεηαη.  

 
Πξόηαζε Καιηθόξληαο 65 Γελ αλαθέξεηαη.  

 
 
ΣΜΗΜΑ 16 - ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 
Πιήξεο θείκελν θξάζεσλ 

R θαη ηαμηλνκήζεσλ Δ.Δ. 

Xn - Δπηβιαβέο. R42/43 - Γύλαηαη λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε δηα ηεο 

εηζπλνήο θαη επαθήο κε ην δέξκα. T+ - Πνιύ ηνμηθό. R28 - Πνιύ ηνμηθό ζε 

πεξίπησζε θαηάπνζεο. R32 - ε επαθή κε νμέα ειεπζεξώλνληαη πνιύ ηνμηθά 

αέξηα. N - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. R50/53 - Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο 

πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνπξόζεζκεο δπζκελείο 

επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.  
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ΣΜΗΜΑ 16 - ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ …ζπλέρεηα 

 
Πιήξεο θείκελν θξάζεσλ 

Η, θξάζεσλ Ρ θαη 

ηαμηλόκεζεο GHS 

SS1 - Δπαηζζεηνπνηεηηθό ηνπ δέξκαηνο, Καηεγνξία 1. H317 - Μπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε ηνπ δέξκαηνο. RS1 - Δπαηζζεηνπνηεηηθό 

ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, Καηεγνξία 1. H334 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αιιεξγία ή ζπκπηώκαηα άζζκαηνο ή δύζπλνηα ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. ATO2 - 

Ομεία ηνμηθόηεηα (από ην ζηόκα), Καηεγνξία 2. H300 - Θαλαηεθόξν ζε 

πεξίπησζε θαηάπνζεο. AA1- Τδαηηθή ηνμηθόηεηα (νμεία) - Καηεγνξία 1. H400 - 

Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. CA1 - Τδαηηθή ηνμηθόηεηα 

(ρξόληα) - Καηεγνξία 1. H410 - Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο 

κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. EUH032 - ε επαθή κε νμέα ειεπζεξώλνληαη πνιύ 

ηνμηθά αέξηα.  

 
Πεγέο δεδνκέλσλ Πιεξνθνξίεο από δεκνζηεπκέλε βηβιηνγξαθία θαη εζσηεξηθά ζηνηρεία 

ηεο εηαηξείαο.  

 
πληνκνγξαθίεο ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

(Ακεξηθαληθή Έλσζε Τγεηνλνιόγσλ Βηνκεραλίαο), ADR/RID - European 

Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 

Road/Rail (Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηε δηεζλή νδηθή/ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά 

επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ), AIHA - American Industrial Hygiene Association 

(Ακεξηθαληθή Έλσζε Βηνκεραληθήο Τγηεηλήο), CAS# - Αξηζκόο Chemical 

Abstract Services (Τπεξεζία Υεκηθήο Σαπηνπνίεζεο), CLP - Classification, 

Labeling, and Packaging of Substances and Mixtures (Σαμηλόκεζε, επηζήκαλζε 

θαη ζπζθεπαζία επηθίλδπλσλ ρεκηθώλ νπζηώλ θαη κεηγκάησλ), DNEL - Derived 

No Effect Level (Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο), DOT - Department of 

Transportation (Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ), EINECS - European Inventory of New 

and Existing Chemical Substances (Δπξσπατθόο θαηάινγνο λέσλ θαη ππαξρνπζώλ 

ρεκηθώλ νπζηώλ), ELINCS - European List of Notified Chemical Substances 

(Δπξσπατθόο θαηάινγνο θνηλνπνηεκέλσλ ρεκηθώλ νπζηώλ), EU (Δπξσπατθή 

Έλσζε - Δ.Δ.), GHS - Globally Harmonized System of Classification and 

Labelling of Chemicals (ύζηεκα νηθνπκεληθήο ελαξκόληζεο γηα ηελ ηαμηλόκεζε 

θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ ρεκηθώλ νπζηώλ), IARC - International 

Agency for Research on Cancer (Γηεζλέο Ηλζηηηνύην Καξθηληθώλ Δξεπλώλ),  

IDLH - Immediately Dangerous to Life or Health (Άκεζα επηθίλδπλν γηα ηε δσή 

ή ηελ πγεία), IATA - International Air Transport Association (Γηεζλήο Έλσζε 

Αεξνκεηαθνξώλ), IMDG - International Maritime Dangerous Goods (Γηεζλήο 

λαπηηιηαθόο θώδηθαο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ), LOEL - 

Lowest Observed Effect Level (Διάρηζην επίπεδν παξαηεξήζηκνπ 

απνηειέζκαηνο), LOAEL - Lowest Observed Adverse Effect Level (Διάρηζην 

επίπεδν παξαηεξήζηκσλ δπζκελώλ επηπηώζεσλ), NIOSH - The National Institute 

for Occupational Safety and Health (Δζληθό ίδξπκα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο 

εξγαζίαο), NOEL - No Observed Effect Level (Δπίπεδν κε παξαηεξνύκελεο 

επίδξαζεο), NOAEL - No Observed Adverse Effect Level (Δπίπεδν κε 

παξαηεξνύκελεο δπζκελνύο επίδξαζεο), NTP - National Toxicology Program 

(Δζληθό πξόγξακκα ηνμηθνινγίαο), OEL - Occupational Exposure Limit 

(Όξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο), OSHA - Occupational Safety and Health 

Administration (Τπεξεζία αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία), PNEC - Predicted 

No Effect Concentration (Πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε άλεπ επηπηώζεσλ),  

SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act (Ννκνζεηηθή πξάμε 

πεξί ηξνπνπνηήζεσλ θαη επαλεμνπζηνδόηεζεο Superfund), STEL - Short Term 

Exposure Limit (Βξαρππξόζεζκν όξην έθζεζεο), TDG - Transportation of 

Dangerous Goods (Μεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ), TSCA - Toxic 

Substances Control Act (Ννκνζεηηθή πξάμε πεξί ειέγρνπ ησλ ηνμηθώλ νπζηώλ), 

TWA - Time Weighted Average (Υξνληθά ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή), WHMIS - 

Workplace Hazardous Materials Information System (ύζηεκα πιεξνθνξηώλ 

γηα ηα επηβιαβή πιηθά ζην ρώξν εξγαζίαο)  



10005196SDS, DRI® Serum Tox Calibrators SDS  

Ζκεξνκελία αλαζεώξεζεο: 19 Μαΐνπ 2015, Έθδνζε: 1 ειίδα 14 από 14 

  

 

 
ΣΜΗΜΑ 16 - ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ …ζπλέρεηα 

 
Αλαζεσξήζεηο Απηή είλαη ε πξώηε έθδνζε ηνπ παξόληνο δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο.  

 
Απνπνίεζε επζύλεο Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία πνπ έρνπκε δηαζέζηκα θαη 

ζεσξνύληαη νξζέο. Καζώο νη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα εθαξκνζηνύλ ζε ζπλζήθεο 

πέξαλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ καο, δελ θέξνπκε θακία επζύλε γηα 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο θαη όια ηα άηνκα πνπ ηηο ιακβάλνπλ πξέπεη λα 

θαζνξίδνπλ κόλα ηνπο ηηο επηδξάζεηο, ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα κέζα πξνζηαζίαο πνπ 

δηέπνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Γελ παξέρεηαη θακία βεβαίσζε θαη εγγύεζε, 

ξεηή ή ζησπεξή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγγύεζεο γηα θαηαιιειόηεηα ή 

εκπνξεπζηκόηεηα γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό), ζρεηηθά κε ηα πιηθά, ηελ αθξίβεηα 

ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ από ηε 

ρξήζε ηνπο ή ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηνπ πιηθνύ. Πξέπεη 

λα δίλεηαη πξνζνρή θαηά ην ρεηξηζκό θαη ηε ρξήζε ηνπ πιηθνύ, επεηδή είλαη 

θαξκαθεπηηθό/δηαγλσζηηθό πξντόλ. Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πξνζθέξνληαη 

θαιόπηζηα θαη κε ηελ πεπνίζεζε όηη είλαη αθξηβείο. Από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

παξέρνπκε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνβιεπόκελν ρεηξηζκό 

ηνπ πιηθνύ. Ωζηόζν, ζε πεξίπησζε αλεπηζύκεηνπ ζπκβάληνο ζρεηηθνύ κε ην 

πξντόλ απηό, ην παξόλ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο δελ απνηειεί, θαη δελ 

πξννξίδεηαη λα απνηειέζεη, ππνθαηάζηαην ζπκβνπιώλ από θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό. 

 
 


