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Φύλλο δεδομένων ασφαλείας 
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και τους 

Περιορισμούς Χημικών Προϊόντων (REACH) 1907/2006/EC Άρθρο 31, την Ομοσπονδιακή Διοίκηση 
Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (OSHA) των Η.Π.Α., το Καναδικό Πληροφοριακό Σύστημα 

Επικίνδυνων Υλικών στο Χώρο Εργασίας (WHMIS) 
 

Ενότητα I Αναγνώριση των ουσιών/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης  
Διανομέας Κατασκευαστής Αντιπρόσωπος για την ΕΚ 

Όνομα 
Διεύθυνση 
 
 
 
 
 
Τηλέφωνο 
Φαξ 

Beckman Coulter Inc 
250 S Kraemer Blvd.,  
Brea,  
CA  92821 
Η.Π.Α. 
    
 
+1-714-961-3659 
+1-714-993-8737 

Όνομα 
Διεύθυνση 
 
 
 
Ώρες 
λειτουργίας 
 
Τηλέφωνο 
Φαξ 
E-mail 

Canterbury Scientific Ltd 
71 Whiteleigh Avenue 
Christchurch, 8011 
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 
 
9 π.μ. έως 5 μ.μ. τοπική ώρα 
 
 
+64 3 343 3345 
+64 3 343 3342 
info@canterburyscientific.com 

Όνομα 
Διεύθυνση 
 
 
 
 
Τηλέφωνο 
Φαξ 
E-mail 

Emergo Europe 
Prinsessegracht 20 
2514 AP The Hague 
Ολλανδία  
 
+31 (0) 70 345 8570 

+31 70 346 7299 
Europe@emergogroup
.com  

Όνομα προϊόντος Υγρά σταθερά διαλύματα ελέγχου 
αιμοσφαιρίνης A1c Επίπεδα 1 και 2 

 Κωδικοί προϊόντος: B12396,  B12397 

Χρήση προϊόντος Υγρή σταθερή μήτρα ανθρώπινου αιμολύματος για in vitro διαγνωστική χρήση ως υλικό ελέγχου ποιότητας για 
την αξιολόγηση εργαστηριακών οργάνων/ συστημάτων αντιδραστηρίων. 
Ο χειρισμός και η χρήση των υλικών ελέγχου πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται 
με το κιτ ελέγχου. 

 

Ενότητα II  Αναγνώριση κινδύνων 
Περιγραφή προϊόντος Υγρό μείγμα, χρώματος κερασί, που περιέχει ανθρώπινο αίμα 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EC) Αρ. 1272/2008 

Δεν εφαρμόζεται 

Ταξινόμηση του προϊόντος Αυτά τα προϊόντα δεν περιέχουν συστατικά τα οποία έχουν καθοριστεί ότι αποτελούν κινδύνους για 
την υγεία ή φυσικούς κινδύνους σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή OSHA (29 CFR 1910.1200), το 
WHMIS και τον Κανονισμό (EC) Αρ. 1272/2008 

Επισκόπηση έκτακτης ανάγκης ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΟΤΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 
Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιπτώσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. Αποφεύγετε την παρατεταμένη 
επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. 
Δυνητικά επικίνδυνο βιολογικό υλικό. 

 

Ενότητα III Σύνθεση/ Πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά 
Χημική οικογένεια Υγρό υλικό ελέγχου 

σταθεροποιημένου ανθρώπινου 
αιμολύματος ερυθρών 

Χημική ονομασία Αιμοσφαιρίνη, ανθρώπινη 

Συστατικό Αριθμός CAS Εύρη συγκέντρωσης Σύμβολο EEC/ Φράσεις κινδύνου 

Αιμοσφαιρίνη, ανθρώπινη 9008-02-0 130 – 150 g/L F Χωρίς ταξινόμηση 
Κυανιούχο κάλιο 151-50-8 <0,008% T+, R26/27/28, R32 

N, R50/53 

Η(οι) ταυτότητα(ες) και η(οι) συγκέντρωση(εις) άλλου(ων) συστατικού(ών) φυλάσσεται(ονται) ως εμπορικό μυστικό. 

 

Ενότητα IV Μέτρα πρώτων βοηθειών 
Επαφή με τα 

μάτια 
Ελέγξτε για πιθανή παρουσία και αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά, ανασηκώνοντας κατά καιρούς το άνω και το κάτω βλέφαρο. Ζητήστε ιατρική φροντίδα σε 
περίπτωση εμφάνισης οφθαλμικού ερεθισμού. 

Επαφή με το 
δέρμα 

Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά αφού αφαιρέσετε 
τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε το ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίησή του. Καθαρίστε 
διεξοδικά τα παπούτσια πριν από την επαναχρησιμοποίησή τους. Ζητήστε ιατρική φροντίδα σε περίπτωση 
εμφάνισης δερματικού ερεθισμού ή εάν το προϊόν έλθει σε επαφή με ρήξη στο δέρμα. 

Κατάποση 
 

Πλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός εάν σας το υποδείξει ιατρικό προσωπικό. Ποτέ μη 
χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητήστε ιατρική φροντίδα σε περίπτωση 
εμφάνισης συμπτωμάτων. 

Εισπνοή 
 

Μεταφέρετε το άτομο που έχει εκτεθεί σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει, εάν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή εάν 
παρουσιαστεί αναπνευστική ανακοπή, παράσχετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. 
Χαλαρώστε τα σφιχτά ρούχα, όπως κολάρο, γραβάτα, ζώνη ή ζώνη μέσης. Ζητήστε ιατρική φροντίδα σε περίπτωση 
εμφάνισης συμπτωμάτων. 

 

Ενότητα V Μέτρα πυρόσβεσης 
Ευφλεκτότητα του προϊόντος Αυτό το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Εάν εκτεθεί σε φωτιά ή θερμανθεί, θα προκληθεί αύξηση της 

πίεσης και ο περιέκτης μπορεί να εκραγεί. 
Μέσα πυρόσβεσης Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε ψεκασμό νερού (εκνέφωμα), αφρό ή ξηρό χημικό. 

Μη κατάλληλο Κανένα γνωστό 
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Ειδικοί κίνδυνοι έκθεσης Απομονώστε αμέσως το χώρο απομακρύνοντας όλα τα άτομα από την περιοχή του συμβάντος 
σε περίπτωση πυρκαγιάς. Δεν πρέπει να ληφθεί καμία ενέργεια που συνεπάγεται προσωπικό 
κίνδυνο ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. 

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα. 
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός 

για πυροσβέστες 
Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και αυτόνομη 
αναπνευστική συσκευή (SCBA) με προστασία πλήρους προσώπου που λειτουργεί σε τρόπο 
θετικής πίεσης. 

 

Ενότητα VI Μέτρα κατά της τυχαίας έκλυσης 
Προσωπικές προφυλάξεις Δεν πρέπει να ληφθεί καμία ενέργεια που συνεπάγεται προσωπικό κίνδυνο ή χωρίς την 

κατάλληλη εκπαίδευση. 
Εκκενώστε τις γύρω περιοχές. Αποτρέψτε την είσοδο μη απαραίτητου και μη προστατευμένου 
προσωπικού. Μην αγγίζετε ή περπατάτε σε χυμένο υλικό. Φορέστε κατάλληλο προσωπικό 
προστατευτικό εξοπλισμό (βλ. Ενότητα VIII). 

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Αποφεύγετε τη διασπορά χυμένου υλικού και την απορροή και την επαφή με το έδαφος, 
τους υδαταγωγούς, τις αποχετεύσεις και τους υπονόμους. Πληροφορήστε τις αρμόδιες αρχές εάν 
το προϊόν έχει προκαλέσει περιβαλλοντική μόλυνση (υπόνομοι, υδαταγωγοί, έδαφος ή αέρας). 

Μικρή διαρροή Διακόψτε τη διαρροή εάν αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κίνδυνο. Μετακινήστε τα δοχεία από 
το χώρο του χυμένου υλικού. Αραιώστε με νερό και σφουγγαρίστε ή απορροφήστε με αδρανές 
ξηρό υλικό και τοποθετήστε σε κατάλληλο δοχείο απόρριψης αποβλήτων. Απορρίψτε μέσω 
αδειούχου εργολήπτη διάθεσης αποβλήτων. 

 

Ενότητα VII Χειρισμός και αποθήκευση 
Χειρισμός Φορέστε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό (βλ. Ενότητα VIII). Η κατανάλωση 

τροφίμων και ποτών και το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύονται σε χώρους χειρισμού, 
αποθήκευσης και επεξεργασίας αυτού του υλικού. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν τα χέρια 
και το πρόσωπο πριν φάνε, πιούν ή καπνίσουν. 

Αποθήκευση Αποθηκεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αποθηκεύστε στον αρχικό περιέκτη 
προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, 
μακριά από ασύμβατα υλικά (βλ. Ενότητα X) και τρόφιμα και ποτά. Οι συνθήκες αποθήκευσης 
πρέπει να συμμορφώνονται με εκείνες που δηλώνονται στο φύλλο πληροφοριών χρήσης. 
Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό και σφραγισμένο ωσότου να είναι έτοιμος προς χρήση. 
Οι περιέκτες που έχουν ανοιχτεί πρέπει να επανασφραγίζονται προσεκτικά και να διατηρούνται 
σε όρθια θέση για να αποφεύγεται η διαρροή. Μην αποθηκεύετε σε δοχεία χωρίς ετικέτα. 
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος. 

 

Ενότητα VIII Έλεγχοι έκθεσης και προσωπική προστασία 
Όνομα προϊόντος Όρια έκθεσης 
Υγρά σταθερά διαλύματα ελέγχου 
αιμοσφαιρίνης A1c Επίπεδα 1 και 2 

Δεν προσδιορίζεται 

Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για τα αποδεκτά όρια έκθεσης. 

Συνιστώμενες διαδικασίες 
παρακολούθησης 

Εάν αυτό το προϊόν περιέχει συστατικά με όρια έκθεσης, μπορεί να απαιτείται η παρακολούθηση 
της ατμόσφαιρας στο χώρο εργασίας ή η βιολογική παρακολούθηση για να προσδιορίζεται η 
αποτελεσματικότητα του αερισμού ή άλλων μέτρων ελέγχου ή/και η αναγκαιότητα για χρήση 
αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού. 

Μηχανικά μέτρα Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις αερισμού. Ο καλός γενικός αερισμός πρέπει να επαρκεί για τον 
έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων σε αερομεταφερόμενους ρυπαντές. Εάν αυτό το προϊόν 
περιέχει συστατικά με όρια έκθεσης, χρησιμοποιείτε περιβλήματα διεργασιών, τοπικό εξαερισμό 
ή άλλους μηχανικούς ελέγχους για να διατηρήσετε την έκθεση των εργαζομένων κάτω από τα 
συνιστώμενα ή νομοθετημένα όρια. 

 Πλύνετε διεξοδικά τα χέρια, τους πήχεις και το πρόσωπο μετά το χειρισμό χημικών προϊόντων, 
πριν από το φαγητό, το κάπνισμα και τη χρήση της τουαλέτας και στο τέλος της περιόδου 
εργασίας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές για την αφαίρεση δυνητικώς 
μολυσμένου ρουχισμού. Πλύνετε το μολυσμένο ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίησή 
του. Διασφαλίστε ότι οι εγκαταστάσεις πλύσης των ματιών και τα ντους ασφαλείας βρίσκονται 
πλησίον του χώρου εργασίας. 

Προσωπική προστασία  
Αναπνευστικό Χρησιμοποιήστε σωστά τοποθετημένη αναπνευστική συσκευή καθαρισμού αέρα ή αναπνευστική 

συσκευή με τροφοδοσία αέρα που συμμορφώνεται με εγκεκριμένο πρότυπο, σε περίπτωση 
που από την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Η επιλογή 
της αναπνευστικής συσκευής πρέπει να βασίζεται σε γνωστά ή αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης, 
τους κινδύνους του προϊόντος και τα όρια ασφαλούς λειτουργίας της επιλεγμένης αναπνευστικής 
συσκευής. 

Χέρια Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες, αδιαπέραστα γάντια που συμμορφώνονται με εγκεκριμένο 
πρότυπο θα πρέπει να φοριούνται ανά πάσα στιγμή, όταν χειρίζεστε χημικά προϊόντα, όταν από 
την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. 

Μάτια Προστατευτικά γυαλιά που συμμορφώνονται με εγκεκριμένο πρότυπο θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όταν από την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι 
απαραίτητο για την αποφυγή έκθεσης σε πιτσίλισμα υγρών, εκνεφώματα ή σκόνες. 
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Δέρμα Η επιλογή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού για το σώμα θα πρέπει να γίνεται με βάση 
την εργασία που εκτελείται και τους ενδεχόμενους κινδύνους και θα πρέπει να εγκρίνεται από 
ειδικό πριν από το χειρισμό αυτού του προϊόντος. 

Έλεγχοι περιβαλλοντικής 
έκθεσης 

Οι εκπομπές από το σύστημα αερισμού ή τον εξοπλισμό διεργασιών της εργασίας θα πρέπει να 
ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, καθαριστές αναθυμιάσεων, φίλτρα ή μηχανικές 
τροποποιήσεις στον εξοπλισμό διεργασιών απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών σε 
αποδεκτά επίπεδα. 

 

Ενότητα IX Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
Όνομα προϊόντος Υγρά σταθερά διαλύματα ελέγχου αιμοσφαιρίνης 

A1c Επίπεδο 1  
Υγρά σταθερά διαλύματα ελέγχου 
αιμοσφαιρίνης A1c Επίπεδο 2 

Φυσική κατάσταση Υγρό Υγρό 
Χρώμα Ημιδιαφανές, κερασί Ημιδιαφανές, κερασί 

Οσμή Ασθενής οσμή αίματος Ασθενής οσμή αίματος 
Ουδός οσμής Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται 

pH Ουδέτερο Ουδέτερο 
Σημείο τήξης/πήξης Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται 

Σημείο βρασμού και εύρος 
βρασμού 

Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται 

Σημείο ανάφλεξης Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται 
Ρυθμός εξάτμισης Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται 

Ευφλεκτότητα/  
Άνω/κάτω όριο ευφλεκτότητας 

Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται 

Πίεση ατμού Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται 
Πυκνότητα ατμού Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται 

Σχετική πυκνότητα Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται 
Διαλυτότητα(ες) Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται 

Συντελεστής κατανομής Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται 
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται 
Θερμοκρασία αποσύνθεσης Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται 

Μοριακό βάρος Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται 
Μοριακός τύπος Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται 

Πτητικότητα Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται 
Ιξώδες Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται 

 

Ενότητα X Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 
Αντιδραστικότητα Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα. 

Χημική σταθερότητα Το προϊόν είναι χημικά σταθερό 

Πιθανότητα επικίνδυνων 
αντιδράσεων 

Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα συμβούν επικίνδυνες αντιδράσεις. 

Συνθήκες προς αποφυγή Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα. 

Ασύμβατα υλικά Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα. Δεν διατίθεται. 

Επικίνδυνα προϊόντα 
αποσύνθεσης 

Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα πρέπει να παράγονται επικίνδυνα 
προϊόντα αποσύνθεσης. 

Επικίνδυνος πολυμερισμός Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα συμβεί επικίνδυνος πολυμερισμός. 

 

Ενότητα XI Τοξικολογικές πληροφορίες  
Για πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές οδούς έκθεσης και τα συμπτώματα που σχετίζονται με φυσικά, χημικά και τοξικολογικά 
χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στην Ενότητα IV. 
Άμεσες επιπτώσεις – Βραχυπρόθεσμες Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιπτώσεις 
Καθυστερημένες επιπτώσεις – Βραχυπρόθεσμες Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιπτώσεις 
Χρόνιες επιπτώσεις – Βραχυπρόθεσμες Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιπτώσεις 
Άμεσες επιπτώσεις – Μακροπρόθεσμες Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιπτώσεις 
Καθυστερημένες επιπτώσεις – Μακροπρόθεσμες Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιπτώσεις 
Χρόνιες επιπτώσεις – Μακροπρόθεσμες Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιπτώσεις 
  
Ηνωμένες Πολιτείες  

Οξεία τοξικότητα Περιέχει <0,008% KCN. Το KCN έχει οξεία τοξικότητα από του στόματος (LD 50) 
5 mg/kg [σε αρουραίους]. 

Χρόνια τοξικότητα Δεν διατίθεται 
Καρκινογένεση Δεν διατίθεται 

Μεταλλαξιογένεση Δεν διατίθεται 
Τερατογένεση Δεν διατίθεται 

Αναπαραγωγική τοξικότητα Δεν διατίθεται 
Καναδάς  

Οξεία τοξικότητα Περιέχει <0,008% KCN. Το KCN έχει οξεία τοξικότητα από του στόματος (LD 50) 
5 mg/kg [σε αρουραίους]. 

Χρόνια τοξικότητα Δεν διατίθεται 
Καρκινογένεση Δεν διατίθεται 

Μεταλλαξιογένεση Δεν διατίθεται 
Τερατογένεση Δεν διατίθεται 

Αναπαραγωγική τοξικότητα Δεν διατίθεται 
  

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει κανένα από τα επικίνδυνα χημικά που παρατίθενται στην Έκθεση για Καρκινογόνους Παράγοντες του 
Εθνικού Προγράμματος Τοξικολογίας (NTP) (τελευταία έκδοση) ούτε έχει βρεθεί ότι αποτελεί δυνητικό καρκινογόνο παράγοντα στις 
μονογραφίες του Διεθνούς Οργανισμού Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) (τελευταία έκδοση) ή από τη Διοίκηση για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην Εργασία (OSHA). 
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Ενότητα XII Οικολογικές πληροφορίες 
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιπτώσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. 

Υδάτινη οικοτοξικότητα Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες 
Βιοδιασπασιμότητα Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες 

Ανθεκτικότητα και βιοδιασπασιμότητα Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες 
Δυναμικό βιοσυσσώρευσης Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες 

Κινητικότητα στο έδαφος Δεν διατίθενται περαιτέρω σχετικές πληροφορίες 
Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Μην αφήσετε το προϊόν να καταλήξει σε υπόγεια ύδατα, υδάτινα ρεύματα ή στο αποχετευτικό 

σύστημα. 
Κίνδυνος για το πόσιμο νερό. 

 

Ενότητα XIII Θέματα απόρριψης αποβλήτων 
Απόρριψη αποβλήτων Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όπου είναι δυνατόν. 

Οι κενοί περιέκτες ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα κατάλοιπα των προϊόντων. 
Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορριφθεί με ασφαλή τρόπο. Απορρίψτε το 
πλεόνασμα προϊόντων και τα μη ανακυκλώσιμα προϊόντα μέσω αδειούχου εργολήπτη διάθεσης 
αποβλήτων. Η απόρριψη αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και των οποιωνδήποτε 
υποπροϊόντων πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος και της νομοθεσίας διάθεσης αποβλήτων καθώς και τις απαιτήσεις της εκάστοτε 
τοπικής αρχής. Αποφεύγετε τη διασπορά χυμένου υλικού και την απορροή και την επαφή με το 
έδαφος, τους υδαταγωγούς, τις αποχετεύσεις και τους υπονόμους. 

Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς. 

Ανατρέξτε στην Ενότητα VII: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και στην Ενότητα VIII: ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού και προστασία των εργαζομένων. 
 

Ενότητα XIV Πληροφορίες μεταφοράς 
International transport regulations 

DOT Classification 

Διεθνείς κανονισμοί για τις μεταφορές 

Ταξινόμηση DOT 

 
 

 
 

UN number Αριθμός UN Υγρά σταθερά διαλύματα ελέγχου 
αιμοσφαιρίνης A1c Επίπεδο 1 

Δεν υπόκειται σε 
κανονισμούς 

  Υγρά σταθερά διαλύματα ελέγχου 
αιμοσφαιρίνης A1c Επίπεδο 2 

Δεν υπόκειται σε 
κανονισμούς 

TGD Classification Ταξινόμηση TGD   

UN number Αριθμός UN Υγρά σταθερά διαλύματα ελέγχου 
αιμοσφαιρίνης A1c Επίπεδο 1 

Δεν υπόκειται σε 
κανονισμούς 

  Υγρά σταθερά διαλύματα ελέγχου 
αιμοσφαιρίνης A1c Επίπεδο 2 

Δεν υπόκειται σε 
κανονισμούς 

Mexico Classification Ταξινόμηση Μεξικού   

UN number Αριθμός UN Υγρά σταθερά διαλύματα ελέγχου 
αιμοσφαιρίνης A1c Επίπεδο 1 

Δεν υπόκειται σε 
κανονισμούς 

  Υγρά σταθερά διαλύματα ελέγχου 
αιμοσφαιρίνης A1c Επίπεδο 2 

Δεν υπόκειται σε 
κανονισμούς 

MIGD Classification Ταξινόμηση MIGD   

UN number Αριθμός UN Υγρά σταθερά διαλύματα ελέγχου 
αιμοσφαιρίνης A1c Επίπεδο 1 

Δεν υπόκειται σε 
κανονισμούς 

  Υγρά σταθερά διαλύματα ελέγχου 
αιμοσφαιρίνης A1c Επίπεδο 2 

Δεν υπόκειται σε 
κανονισμούς 

IATA-DGR Classification Ταξινόμηση IATA-DGR   

UN number Αριθμός UN Υγρά σταθερά διαλύματα ελέγχου 
αιμοσφαιρίνης A1c Επίπεδο 1 

Δεν υπόκειται σε 
κανονισμούς 

  Υγρά σταθερά διαλύματα ελέγχου 
αιμοσφαιρίνης A1c Επίπεδο 2 

Δεν υπόκειται σε 
κανονισμούς 

 

Ενότητα XV Κανονιστικές πληροφορίες 
Ηνωμένες Πολιτείες  
Ταξινόμηση HCS Δεν υπόκειται σε κανονισμούς 

Ομοσπονδιακοί Κανονισμοί των 
Η.Π.Α. 

TSCA 8(a) IUR: νερό 
Απογραφή Ηνωμένων Πολιτειών (TSCA 8b) [United States inventory (TSCA 8b)]: Δεν 
προσδιορίζεται. 
SARA 302/304/311/312 υπερβολικά επικίνδυνες ουσίες (SARA 302/304/311/312 extremely 
hazardous substances): Δεν εντοπίστηκαν προϊόντα. 
SARA 302/304 σχεδιασμός και ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης (SARA 302/304 emergency planning 
and notification): Δεν εντοπίστηκαν προϊόντα. 
SARA 302/304/311/312 επικίνδυνες χημικές ουσίες (SARA 302/304/311/312 hazardous chemicals): 
Δεν εντοπίστηκαν προϊόντα. 
SARA 311/312 MSDS διανομή - απογραφή χημικών ουσιών - αναγνώριση κινδύνων (SARA 
311/312 MSDS distribution - chemical inventory - hazard identification): Δεν εντοπίστηκαν προϊόντα. 

Πολιτειακοί κανονισμοί Πρόταση της Καλιφόρνια 65 (California Prop 65): Δεν παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Νομοθετική πράξη περί καθαρού νερού (CWA) 307 [Clean Water Act (CWA) 307]: Δεν 
εντοπίστηκαν προϊόντα. 
Νομοθετική πράξη περί καθαρού νερού (CWA) 311 [Clean Water Act (CWA) 311]: Δεν 
εντοπίστηκαν προϊόντα. 
Νομοθετική πράξη περί καθαρού αέρα (CAA) 112 πρόληψη τυχαίας έκλυσης [Clean Air Act (CAA) 
112 accidental release prevention]: Δεν εντοπίστηκαν προϊόντα. 
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Νομοθετική πράξη περί καθαρού αέρα (CAA) 112 εύφλεκτες ουσίες που υπόκεινται σε κανονισμούς 
[Clean Air Act (CAA) 112 regulated flammable substances]: Δεν εντοπίστηκαν προϊόντα. 
 
Νομοθετική πράξη περί καθαρού αέρα (CAA) 112 τοξικές ουσίες που υπόκεινται σε κανονισμούς 
[Clean Air Act (CAA) 112 regulated toxic substances]: Δεν εντοπίστηκαν προϊόντα. 
Αναφορά καρκινογόνων - Κονέκτικατ (Connecticut Carcinogen Reporting): Δεν παρατίθεται κανένα 
από τα συστατικά. 
Έρευνα για επικίνδυνα υλικά - Κονέκτικατ (Connecticut Hazardous Material Survey): Δεν 
παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Ουσίες - Φλόριδα (Florida substances): Δεν παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Νομοθετική πράξη περί ασφάλειας των χημικών ουσιών - Ιλινόις (Illinois Chemical Safety Act): Δεν 
παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Νομοθετική πράξη περί αποκάλυψης τοξικών ουσιών στους εργαζομένους - Ιλινόις (Illinois Toxic 
Substances Disclosure to Employee Act): Δεν παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Αναφορά - Λουιζιάνα (Louisiana Reporting): Δεν παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Διαρροή - Λουιζιάνα (Louisiana Spill): Δεν παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Διαρροή - Μασαχουσέτη (Massachusetts Spill): Δεν παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Ουσίες - Μασαχουσέτη (Massachusetts Substances): Δεν παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Κρίσιμο υλικό - Μίσιγκαν (Michigan Critical Material): Δεν παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Επικίνδυνες ουσίες - Μινεσότα (Minnesota Hazardous Substances): Δεν παρατίθεται κανένα από τα 
συστατικά. 
Επικίνδυνες ουσίες - Νιού Τζέρσεϊ (New Jersey Hazardous Substances): Δεν παρατίθεται κανένα 
από τα συστατικά. 
Διαρροή - Νιού Τζέρσεϊ (New Jersey Spill): Δεν παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Νομοθετική πράξη περί πρόληψης τοξικής καταστροφής - Νιού Τζέρσεϊ (New Jersey Toxic 
Catastrophe Prevention Act): Δεν παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Έντονα επικίνδυνες ουσίες - Νέα Υόρκη (New York Acutely Hazardous Substances): Δεν 
παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Αναφορά απελευθέρωσης τοξικών χημικών ουσιών - Νέα Υόρκη (New York Toxic Chemical 
Release Reporting): Δεν παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Επικίνδυνες ουσίες RTK - Πενσυλβάνια (Pennsylvania RTK Hazardous Substances): Δεν 
παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Επικίνδυνες ουσίες - Ρόουντ Άιλαντ (Rhode Island Hazardous Substances): Δεν παρατίθεται κανένα 
από τα συστατικά. 

Απογραφή Ηνωμένων Πολιτειών 
(TSCA 8b) 

Δεν προσδιορίζεται. 
Απογραφή Καναδά: Δεν προσδιορίζεται. 
Χρήση μόνο για ιατρικούς διαγνωστικούς σκοπούς 

Καναδάς  

Καναδικοί κατάλογοι Τοξικές ουσίες CEPA (CEPA Toxic substances): Δεν παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Καναδικό ARET (Canadian ARET): Δεν παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Καναδικό NPRI (Canadian NPRI): Δεν παρατίθεται κανένα από τα συστατικά. 
Χαρακτηρισμένες ουσίες - Αλμπέρτα (Alberta Designated Substances): Δεν παρατίθεται κανένα 
από τα συστατικά. 
Χαρακτηρισμένες ουσίες - Οντάριο (Ontario Designated Substances): Δεν παρατίθεται κανένα από 
τα συστατικά. 
Χαρακτηρισμένες ουσίες - Κεμπέκ (Quebec Designated Substances): Δεν παρατίθεται κανένα από 
τα συστατικά. 

Απογραφή Καναδά Δεν προσδιορίζεται. 

Αυτό το προϊόν έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια κινδύνου των κανονισμών ελεγχόμενων προϊόντων, και το φύλλο δεδομένων 
ασφαλείας υλικού (MSDS) περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τους κανονισμούς ελεγχόμενων προϊόντων. 

 

Ενότητα XVI Άλλες πληροφορίες 
Κανονισμοί Ε.Ε. 
Φράσεις κινδύνου 

 
Αυτό το προϊόν δεν είναι ταξινομημένο σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. 

Διεθνείς κανονισμοί 
 

Απογραφή Αυστραλίας (AICS): Δεν προσδιορίζεται. 
Απογραφή Κίνας (IECSC): Δεν προσδιορίζεται. 
Απογραφή Ιαπωνίας (ENCS): Δεν προσδιορίζεται. 
Απογραφή Ιαπωνίας (ISHL): Δεν προσδιορίζεται. 
Απογραφή Κορέας (KECI): Δεν προσδιορίζεται. 
Απογραφή χημικών ουσιών Νέας Ζηλανδίας (NZIoC): Δεν προσδιορίζεται. 
Απογραφή Φιλιππίνων (PICCS): Δεν προσδιορίζεται. 

 

Δείκτης αξιολόγησης NFPA Υγεία Ευφλεκτότητα Αντιδραστικότητα Ειδικές προφυλάξεις 
Υγεία: 1 = Προσοχή, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό 
Ευφλεκτότητα: 0 = Μη καύσιμο 
Αντιδραστικότητα: 0 = Σταθερό, Μη αντιδραστικό όταν 
αναμειγνύεται με νερό. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Καμία 

 
Περιγραφή της κατηγορίας κινδύνου και φράσεις κινδύνου 

T+  Πολύ τοξικό 
N  Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
R26/27/28 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως 
R32  Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια 
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις 

στο υδάτινο περιβάλλον. 
 

Ανακοίνωση προς τους αναγνώστες 
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Με βάση όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς. Ωστόσο, ο 
προαναφερόμενος κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που 
περιέχονται στο παρόν. 

Ο τελικός προσδιορισμός της καταλληλότητας οποιουδήποτε υλικού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Όλα τα υλικά 
μπορεί να παρουσιάσουν άγνωστους κινδύνους και πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι 
κίνδυνοι περιγράφονται στο παρόν, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτοί είναι οι μοναδικοί κίνδυνοι που υπάρχουν. 

 
Ημερομηνία αναθεώρησης: 18/11/2017 

 


