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Ficha de dados de segurança 
De acordo com as Normas de registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos 

(REACH) 1907/2006/CE, Artigo 31, OSHA federal, WHMIS 
 

Secção I Identificação das Substâncias/Mistura e da Companhia/Empresa  
Distribuidor Fabricante Representante na CE 

Nome 
Morada 
 
 
 
 
 
Telefone 
Fax 

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

Nome 
Morada 
 
 
 
Horário de 
expediente 
 
Telefone 
Fax 
E-mail 

Canterbury Scientific Ltd 
71 Whiteleigh Avenue 
Christchurch, 8011 
NOVA ZELÂNDIA 
 
9H00 às 17H00, hora local 
 
 
+64 3 343 3345 
+64 3 343 3342 
info@canterburyscientific.com 

Nome 
Morada 
 
 
 
 
Telefone 
Fax 
E-mail 

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

+31 70 346 7299 
Europe@emergogroup
.com  

Nome do Produto Níveis 1 e 2 de Controlos Estáveis 
Líquidos de Hemoglobina A1c 

 Códigos de Produto: B12396,  B12397 

Utilização  
do Produto 

Matriz de lisado de sangue humano estável líquido para utilização em diagnóstico in vitro como material de 
controlo de qualidade para avaliar sistemas de instrumentos/reagentes laboratoriais. 
Os materiais de controlo devem ser manipulados e utilizados de acordo com as Instruções de Utilização 
fornecidas com o kit de controlo. 

 

Secção II  Identificação de Perigos 
Descrição do Produto Mistura líquida, vermelho cereja contendo sangue humano 

Classificação de acordo 
com o Regulamento 
(CE) N.º 1272/2008 

Não Aplicável 

Classificação do Produto Estes produtos não contêm quaisquer ingredientes que tenham sido determinados como sendo 
perigosos para a saúde ou que possam constituir um risco físico, em conformidade com a OSHA Federal 
(29 CFR 1910.1200), WHMIS e Regulamento (CE) N.º 1272/2008 

Perspectiva geral de 
emergência 

NÃO SE ESPERA QUE PRODUZA EFEITOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS PARA A SAÚDE QUANDO 
SÃO SEGUIDAS AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO RECOMENDADAS. 
Não são conhecidos quaisquer efeitos significativos ou perigos graves. Evitar o contacto prolongado com 
os olhos, pele e vestuário. 
Material biológico potencialmente perigoso. 

 

Secção III Composição/Informações sobre ingredientes 
Família de Químicos Material de Controlo de Lisado de 

Glóbulos Vermelhos Estabilizado Líquido 
Nome do Químico Hemoglobina, humana 

Componente Número CAS Intervalos de Concentração Símbolo CEE/Frases de Risco 

Hemoglobina, humana 9008-02-0 130 – 150 g/L F Não classificado 
Cianeto de Potássio 151-50-8 < 0,008% T+; R26/27/28, R32 

N; R50/53 

A(s) identidade(s) e concentração(ções) do(s) outro(s) ingrediente(s) é/são mantidos confidenciais como segredo comercial. 

 

Secção IV Medidas de Primeiros Socorros 
Contacto com 

os Olhos 
Verificar e retirar lentes de contacto. Lavar imediata e abundantemente os olhos com água durante pelo menos 
15 minutos, levantando ocasionalmente as pálpebras superiores e inferiores. Consultar um médico em caso de 
irritação ocular. 

Contacto com  
a Pele 

Em caso de contacto, lavar imediata e abundantemente a pele com água durante pelo menos 15 minutos, retirando ao 
mesmo tempo o vestuário e calçado contaminado. Lavar o vestuário antes de voltar a usar. Limpar bem o calçado antes 
de voltar a calçar. Consultar um médico em caso de irritação cutânea ou se o produto estiver em contacto com pele 
aberta. 

Ingestão 
 

Lavar a boca com água. Não provocar o vómito a menos que lhe seja dada essa indicação por pessoal médico. 
Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa que esteja inconsciente. Consultar um médico se se verificarem 
sintomas. 

Inalação 
 

Mover a pessoa exposta da zona contaminada. Se não respirar, se a respiração for irregular ou se ocorrer paragem 
respiratória, fornecer respiração artificial ou oxigénio por pessoal com formação. Desapertar vestuário apertado 
como colarinho, gravata, cinto ou cinta. Consultar um médico se se verificarem sintomas. 

 

Secção V Medidas de Combate a Incêndios 
Inflamabilidade do Produto Este produto não é inflamável. Num incêndio ou se for aquecido, ocorrerá um aumento de pressão 

e o recipiente poderá rebentar. 
Meios de extinção Em caso de incêndio, utilizar água pulverizada (névoa), espuma ou químico seco. 

Não adequado Nenhum conhecido 
Perigos de exposição especiais Isolar de imediato o local, retirando todas as pessoas das imediações do incidente, se existir 

incêndio. Não deverá ser tomada qualquer acção que envolva qualquer risco pessoal ou sem a 
formação adequada. 

Produtos de combustão perigosos Sem dados específicos. 
Equipamento de protecção 

especial para bombeiros 
Os bombeiros devem usar equipamento de protecção adequado e aparelhos respiratórios autónomos 
(SCBA) com uma máscara facial completa a funcionar em modo de pressão positiva. 
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Secção VI Medidas de Libertação Acidental 
Precauções pessoais Não deverá ser tomada qualquer acção que envolva qualquer risco pessoal ou sem a 

formação adequada. 
Evacuar as áreas circundantes. Impedir a entrada de pessoal desnecessário e sem protecção. 
Não tocar nem caminhar sobre o material derramado. Colocar equipamento de protecção 
individual adequado (ver Secção VIII). 

Precauções ambientais Evitar a dispersão do material derramado e escoado, e o contacto com o solo, cursos de água, 
sistemas de drenagem e esgotos. Informar as autoridades relevantes se o produto tiver causado 
poluição ambiental (esgotos, cursos de água, solo ou ar). 

Pequeno derrame Parar o derrame se não existir perigo. Mover recipientes da área de derrame. Diluir com água e 
absorver com esfregona ou absorver com material seco inerte e colocar em recipiente adequado 
de eliminação de resíduos. Eliminar através de empresa de gestão de resíduos licenciada. 

 

Secção VII Manipulação e Armazenamento 
Manipulação Colocar equipamento de protecção individual adequado (ver Secção VIII). Deve ser proibido comer, 

beber e fumar em áreas onde este material é manipulado, armazenado e processado. 
Os trabalhadores devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber e fumar. 

Armazenamento Armazenar de acordo com os regulamentos locais. Armazenar no recipiente original ao abrigo 
da luz solar directa em área seca, fresca e bem ventilada, afastada de materiais incompatíveis 
(ver Secção X) e de alimentos e bebidas. Manter o recipiente hermeticamente fechado e selado 
até ser necessário utilizar. As condições de armazenamento cumprirão os requisitos indicados na 
ficha de informação de utilização. Recipientes que tenham sido abertos devem ser cuidadosamente 
selados de novo e mantidos em posição vertical para impedir fugas. Não armazenar em recipientes 
sem identificação. Utilizar meios de contenção adequados para evitar contaminação ambiental. 

 

Secção VIII Controlos de Exposição e Protecção Individual 
Nome do produto Limites de exposição 
Níveis 1 e 2 de Controlos Estáveis 
Líquidos de Hemoglobina A1c 

Não determinado 

Consultar as autoridades locais relativamente aos limites de exposição. 
Procedimentos de monitorização 

recomendados 
Se este produto incluir ingredientes com limites de exposição, poderá ser necessário proceder à 
monitorização pessoal, da atmosfera do local de trabalho ou biológica para determinar a eficácia 
da ventilação ou de outras medidas de controlo e/ou a necessidade de utilizar equipamento de 
protecção individual. 

Medidas de engenharia Sem requisitos de ventilação especiais. Deverá ser suficiente uma boa ventilação geral para 
controlar a exposição do trabalhador a contaminantes aéreos. Se este produto incluir ingredientes 
com limites de exposição, utilizar recintos para processamento, ventilação com exaustão local ou 
outros controlos de engenharia para manter a exposição do trabalhador abaixo de quaisquer 
limites recomendados ou regulamentares. 

 Lavar bem as mãos, antebraços e rosto depois de manipular produtos químicos, antes de comer, 
fumar e utilizar a casa-de-banho e no final do período de trabalho. Devem ser utilizadas técnicas 
adequadas para remover vestuário potencialmente contaminado. Lavar o vestuário contaminado 
antes de voltar a usar. Garantir que os pontos de lavagem ocular e os duches de segurança estão 
próximos da localização da estação de trabalho. 

Protecção individual  
Respiratória Utilizar um respirador devidamente ajustado, com purificador de ar ou com fornecimento de ar, 

que cumpra os requisitos da norma aprovada, se uma avaliação de risco indicar ser necessário. 
A selecção do respirador deverá basear-se em níveis de exposição conhecidos ou antecipados, 
os perigos do produto e os limites de segurança no trabalho do respirador seleccionado. 

Mãos Devem ser usadas luvas impermeáveis, resistentes a químicos, que cumpram a norma aprovada 
sempre que houver necessidade de manipular produtos químicos, se uma avaliação de risco 
indicar ser necessário. 

Olhos Devem ser utilizados óculos de segurança que cumpram uma norma aprovada quando uma 
avaliação de risco indicar ser necessário, para evitar a exposição a respingos de líquidos, 
névoas ou poeiras. 

Pele O equipamento de protecção individual para o corpo deve ser seleccionado com base na tarefa 
em execução e os riscos envolvidos, e deve ser aprovado por um especialista antes de se 
proceder à manipulação deste produto. 

Controlos de exposição 
ambiental 

As emissões do equipamento de ventilação ou de processamento de trabalho devem ser 
verificadas para garantir que cumprem os requisitos da legislação de protecção ambiental. 
Em alguns casos, serão necessários depuradores de fumos, filtros ou modificações de 
engenharia ao equipamento de processamento para reduzir as emissões para níveis aceitáveis. 

 

Secção IX Propriedades Físicas e Químicas 
Nome do Produto Nível 1 de Controlos Estáveis Líquidos de 

Hemoglobina A1c  
Nível 2 de Controlos Estáveis Líquidos de 
Hemoglobina A1c 

Estado físico 
Cor 

Odor 
Limiar do odor 

pH 

Líquido 
Translúcido, Vermelho cereja 

Odor ligeiro a sangue 
Não disponível 

Neutro 

Líquido 
Translúcido, Vermelho cereja 

Odor ligeiro a sangue 
Não disponível 

Neutro 
Ponto de fusão/congelação 

Ponto de ebulição e intervalo de 
ebulição 

Ponto de inflamação 
Taxa de evaporação 

Não disponível 
Não disponível 

 
Não disponível 
Não disponível 

Não disponível 
Não disponível 

 
Não disponível 
Não disponível 

Inflamabilidade/  
Inflamabilidade superior/inferior 

Não aplicável Não aplicável 

Pressão de vapor 
Densidade do vapor 

Densidade relativa 
Solubilidade(s) 

Coeficiente da partição 

Não disponível 
Não disponível 
Não disponível 
Não aplicável 

Não disponível 

Não disponível 
Não disponível 
Não disponível 
Não aplicável 

Não disponível 
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Temperatura de auto-ignição 
Temperatura da decomposição 

Peso molecular 
Fórmula molecular 

Volatilidade 

Não aplicável 
Não disponível 
Não disponível 
Não disponível 
Não disponível 

Não aplicável 
Não disponível 
Não disponível 
Não disponível 
Não disponível 

Viscosidade Não disponível Não disponível 
 

Secção X Estabilidade e Reactividade 
Reactividade Sem dados específicos. 

Estabilidade química O produto é estável quimicamente. 

Possibilidade de reacções 
perigosas 

Sob condições normais de armazenamento e de utilização, não ocorrerão reacções perigosas. 

Condições a evitar Sem dados específicos. 

Materiais incompatíveis Sem dados específicos. Não disponível. 

Produtos de decomposição 
perigosos 

Sob condições normais de armazenamento e de utilização, não deverá ocorrer decomposição perigosa 
dos produtos. 

Polimerização perigosa Sob condições normais de armazenamento e de utilização, não ocorrerá polimerização perigosa. 
 

Secção XI Informações Toxicológicas  
Consulte a Secção IV para obter mais informação acerca das vias prováveis de exposição e sintomas relacionados com as 
características físicas, químicas e toxicológicas. 
Efeitos imediatos – Curto prazo Não apresentou efeitos significativos 
Efeitos diferidos – Curto prazo Não apresentou efeitos significativos 
Efeitos crónicos – Curto prazo Não apresentou efeitos significativos 
Efeitos imediatos – Longo prazo Não apresentou efeitos significativos 
Efeitos diferidos – Longo prazo Não apresentou efeitos significativos 
Efeitos crónicos – Longo prazo Não apresentou efeitos significativos 
  
Estados Unidos  

Toxicidade aguda Inclui < 0,008% de KCN. O KCN possui toxicidade oral aguda (LD 50) de 5 mg/kg [rato]. 
Toxicidade crónica Não disponível 
Carcinogenicidade Não disponível 

Mutagenicidade Não disponível 
Teratogenicidade Não disponível 

Toxicidade reprodutiva Não disponível 
Canadá  

Toxicidade aguda Inclui < 0,008% de KCN. O KCN possui toxicidade oral aguda (LD 50) de 5 mg/kg [rato]. 
Toxicidade crónica Não disponível 
Carcinogenicidade Não disponível 

Mutagenicidade Não disponível 
Teratogenicidade Não disponível 

Toxicidade reprodutiva Não disponível 
  

Este produto não contém nenhum dos químicos perigosos listados no Relatório de Carcinogéneos (edição mais recente) do Programa 
Nacional Toxicológico (NTP) dos EUA ou que tenha sido determinado como sendo um potencial carcinogéneo nas Monografias (edição 
mais recente) do Centro Internacional de Investigação do Cancro (IARC) ou pela OSHA. 

 

Secção XII Informações Ecológicas 
Efeitos ambientais Não são conhecidos quaisquer efeitos significativos ou perigos graves. 

Ecotoxicidade aquática Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
Biodegradabilidade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

Persistência e degradabilidade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
Potencial de bioacumulação Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 

Mobilidade no solo Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. 
Outros efeitos adversos Não permitir que o produto alcance as águas subterrâneas, aos cursos de água nem ao sistema 

de esgotos. 
Perigoso para a água potável. 

 

Secção XIII Considerações Relativas a Eliminação 
Eliminação de resíduos A produção de resíduos deve ser evitada ou minimizada quando for possível. Os recipientes ou 

revestimentos vazios podem reter alguns resíduos de produto. Este material e o respectivo 
recipiente devem ser eliminados de forma segura. Eliminar produtos excedentes e não recicláveis 
através de empresa de gestão de resíduos licenciada. A eliminação deste produto, soluções e 
quaisquer subprodutos deve cumprir sempre os requisitos de protecção ambiental e a legislação de 
eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades locais regionais. Evitar a dispersão 
de material derramado e escoado, e o contacto com o solo, cursos de água, sistemas de drenagem 
e esgotos. 

A eliminação deve ser feita de acordo com as leis e regulamentos regionais, nacionais e locais. 

Consultar a Secção VII: MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO e Secção VIII: CONTROLOS DE EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO 
INDIVIDUAL para obter informações de manipulação adicionais e protecção de funcionários. 
 

Secção XIV Informações Relativas a Transporte 
International transport regulations 

DOT Classification 

Regulamentos internacionais de transporte 

Classificação DOT 

 
 

 
 

UN number Número UN Nível 1 de Controlos Estáveis 
Líquidos de Hemoglobina A1c 

Não regulamentado 

  Nível 2 de Controlos Estáveis 
Líquidos de Hemoglobina A1c 

Não regulamentado 
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TGD Classification Classificação TGD   

UN number Número UN Nível 1 de Controlos Estáveis 
Líquidos de Hemoglobina A1c 

Não regulamentado 

  Nível 2 de Controlos Estáveis 
Líquidos de Hemoglobina A1c 

Não regulamentado 

Mexico Classification Classificação do México   

UN number Número UN Nível 1 de Controlos Estáveis 
Líquidos de Hemoglobina A1c 

Não regulamentado 

  Nível 2 de Controlos Estáveis 
Líquidos de Hemoglobina A1c 

Não regulamentado 

MIGD Classification Classificação MIGD   

UN number Número UN Nível 1 de Controlos Estáveis 
Líquidos de Hemoglobina A1c 

Não regulamentado 

  Nível 2 de Controlos Estáveis 
Líquidos de Hemoglobina A1c 

Não regulamentado 

IATA-DGR Classification Classificação IATA-DGR   

UN number Número UN Nível 1 de Controlos Estáveis 
Líquidos de Hemoglobina A1c 

Não regulamentado 

  Nível 2 de Controlos Estáveis 
Líquidos de Hemoglobina A1c 

Não regulamentado 

 

Secção XV Informações Regulamentares 
Estados Unidos  
Classificação HCS Não regulamentado 

Regulamentos Federais dos 
Estados Unidos 

TSCA 8(a) IUR: água 
Inventário dos Estados Unidos (TSCA 8b): Não determinado. 
SARA 302/304/311/312, substâncias extremamente perigosas: Não foram encontrados produtos. 
SARA 302/304, planeamento e notificação de emergência: Não foram encontrados produtos. 
SARA 302/304/311/312, químicos perigosos: Não foram encontrados produtos. 
SARA 311/312, distribuição da MSDS - inventário químico - identificação de perigos: Não foram 
encontrados produtos. 

Regulamentos estatais Proposta 65 da Califórnia (California Prop 65): Nenhum dos componentes está listado. 
Lei relativa à água limpa (Clean Water Act (CWA)) 307: Não foram encontrados produtos. 
Lei relativa à água limpa (Clean Water Act (CWA)) 311: Não foram encontrados produtos. 
Lei relativa ao ar limpo (Clean Air Act (CAA)) 112, prevenção de libertação acidental: Não foram 
encontrados produtos. 
Lei relativa ao ar limpo (Clean Air Act (CAA)) 112, substâncias inflamáveis regulamentadas: 
Não foram encontrados produtos. 
Lei relativa ao ar limpo (Clean Air Act (CAA)) 112, substâncias tóxicas regulamentadas:  
Não foram encontrados produtos. 
Relatório de Substâncias Cancerígenas do Connecticut (Connecticut Carcinogen Reporting ): 
Nenhum dos componentes está listado. 
Inspecção de Materiais Perigosos do Connecticut (Connecticut Hazardous Material Survey ): 
Nenhum dos componentes está listado. 
Substâncias na Florida (Florida substances): Nenhum dos componentes está listado. 
Lei de Segurança Química do Illinois (Illinois Chemical Safety Act ): Nenhum dos componentes 
está listado. 
Lei de Divulgação de Substâncias Tóxicas ao Funcionário do IIlinois (Illinois Toxic Substances 
Disclosure to Employee Act ): Nenhum dos componentes está listado. 
Comunicação de Louisiana (Louisiana Reporting ): Nenhum dos componentes está listado. 
Derrames no Louisiana (Louisiana Spill): Nenhum dos componentes está listado. 
Derrames no Massachusetts (Massachusetts Spill ): Nenhum dos componentes está listado. 
Substâncias no Massachusetts (Massachusetts Substances ): Nenhum dos componentes 
está listado. 
Material Crítico no Michigan (Michigan Critical Material ): Nenhum dos componentes está listado. 
Substâncias Perigosas no Minnesota (Minnesota Hazardous Substances ): Nenhum dos 
componentes está listado. 
Substâncias Perigosas em New Jersey (New Jersey Hazardous Substances ): Nenhum dos 
componentes está listado. 
Derrames em New Jersey (New Jersey Spill ): Nenhum dos componentes está listado. 
Lei de Prevenção de Catástrofes Tóxicas de New Jersey (New Jersey Toxic Catastrophe 
Prevention Act ): Nenhum dos componentes está listado. 
Substâncias Altamente Perigosas de Nova Iorque (New York Acutely Hazardous Substances ): 
Nenhum dos componentes está listado. 
Comunicação de Libertação Química Tóxica de Nova Iorque (New York Toxic Chemical Release 
Reporting ): Nenhum dos componentes está listado. 
Substâncias Perigosas RTK da Pensilvânia (Pennsylvania RTK Hazardous Substances ): Nenhum 
dos componentes está listado. 
Substâncias Perigosas em Rhode Island (Rhode Island Hazardous Substances ): Nenhum dos 
componentes está listado. 

Inventário nos Estados Unidos 
(TSCA 8b) 

Não determinado. 
Inventário no Canadá: Não determinado. 
Utilizar apenas para fins de diagnóstico médico 

Canadá  
Listas canadianas Substâncias tóxicas CEPA (CEPA Toxic substances) : Nenhum dos componentes está listado. 

ARET canadiano (Canadian ARET): Nenhum dos componentes está listado. 
NPRI canadiano (Canadian NPRI): Nenhum dos componentes está listado. 
Substâncias Designadas de Alberta (Alberta Designated Substances): Nenhum dos componentes 
está listado. 
Substâncias Designadas de Ontário (Ontario Designated Substances): Nenhum dos componentes 
está listado. 
Substâncias Designadas do Quebeque (Quebec Designated Substances) : Nenhum dos componentes 
está listado. 

Inventário no Canadá Não determinado. 



 Página 5 de 5                                                                                Data de Revisão 11-2017 

MSDS HB41-002 PT                                                            Edição No: 4 

Este produto foi classificado de acordo com os critérios de perigo dos Regulamentos de Produtos Controlados e a MSDS contém todas 
as informações exigidas pelos Regulamentos de Produtos Controlados. 

 

Secção XVI Outras Informações 
Regulamentos da UE 
Frases de risco 

 
Este produto não está classificado de acordo com a legislação da EU. 

Regulamentos internacionais 
 

Inventário da Austrália (AICS): Não determinado. 
Inventário da China (IECSC): Não determinado. 
Inventário do Japão (ENCS): Não determinado. 
Inventário do Japão (ISHL): Não determinado. 
Inventário da Coreia (KECI): Não determinado. 
New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC) (Inventário de Químicos da Nova Zelândia): 
Não determinado. 
Inventário das Filipinas (PICCS): Não determinado. 

 

Índice Nominal NFPA Saúde Inflamabilidade Reactividade Precauções especiais 
Saúde: 1 = Cuidado, pode causar irritação 
Inflamabilidade: 0 = Não Combustível 
Reactividade: 0 = Estável, Não Reactivo 
quando misturado com água. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Nenhuma 

 
Descrição de Classe de Perigo e Frases de Risco 

T+  Muito Tóxico 
N  Perigoso para o ambiente 
R26/27/28 Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão 
R32  Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos 
R50/53 Muito tóxico para os organismos aquáticos, pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente 

aquático. 
 

Aviso aos Leitores 

Tanto quanto sabemos, as informações aqui contidas são exactas. No entanto, o fabricante acima designado não assume 
qualquer responsabilidade pela exactidão ou integridade das informações aqui contidas. 

A determinação final de adequação de qualquer material é da exclusiva responsabilidade do utilizador. Todos os materiais 
podem apresentar perigos desconhecidos e devem ser utilizados com cuidado. Apesar de determinados perigos estarem aqui 
descritos, não podemos garantir que estes sejam os únicos perigos existentes. 

 
 
Data de revisão: 18/11/2017 
 

 


