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Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej 
zgodna z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 

i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), federalnymi przepisami Agencji ds. 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (OSHA) i przepisami systemu ostrzegania przed 

substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy (WHMIS) 
 

Część I  Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa  
Dystrybutor Producent Przedstawiciel we WE 

Nazwa 
Adres 
 
 
 
 
 
Telefon 
Faks 

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

Nazwa 
Adres 
 
 
 
Godziny 
pracy 
 
Telefon 
Faks 
E-mail 

Canterbury Scientific Ltd 
71 Whiteleigh Avenue 
Christchurch, 8011 
NOWA ZELANDIA 
 
9:00–17:00 czasu 
miejscowego 
 
+64 3 343 3345 
+64 3 343 3342 
info@canterburyscientific.com 

Nazwa 
Adres 
 
 
 
 
Telefon 
Faks 
E-mail 

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

+31 70 346 7299 
Europe@emergogroup
.com  

Nazwa produktu Stabilizowane płynne odczynniki kontrolne 
poziomów 1 i 2 do oznaczeń hemoglobiny A1c 

 Kody produktu: B12396, B12397 

Zastosowanie 
produktu 

Stabilizowany płynny lizat ludzkiej krwi do stosowania w diagnostyce in vitro jako odczynnik służący do kontroli 
jakości w ocenie systemów odczynników/przyrządów laboratoryjnych. 
Odczynniki kontrolne należy stosować i obchodzić się z nimi w sposób zgodny z Instrukcją użytkowania dołączoną 
do zestawu kontrolnego. 

 
Część II Identyfikacja zagrożeń 

Opis produktu Mieszanina w płynie, barwy wiśniowej zawierająca krew ludzką 

Klasyfikacja wg 
rozporządzenia WE nr 
1272/2008 

Nie dotyczy 

Klasyfikacja produktu Opisywane produkty nie zawierają żadnych składników stanowiących zagrożenie dla zdrowia ani 
zagrożenie fizyczne zgodnie z federalnymi przepisami OSHA (29 CFR 1910.1200), WHMIS oraz 
treścią rozporządzenia WE nr 1272/2008 

Postępowanie w nagłych 
wypadkach 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ ISTOTNYCH NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW ZDROWOTNYCH 
W PRZYPADKU PRZESTRZEGANIA ZALECANEJ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA. 
Brak doniesień o istotnych niepożądanych skutkach lub zagrożeniach krytycznych. Unikać dłuższego 
kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. 
Materiał stanowiący potencjalne zagrożenie biologiczne. 

 
Część III Skład / informacje o składnikach 

Grupa związków chemicznych Stabilizowany płynny odczynnik kontrolny 
w postaci lizatu ludzkich erytrocytów 

Nazwa chemiczna Hemoglobina, ludzka 

Składnik Numer CAS Zakresy stężeń Symbol EWG / zwroty R 

Hemoglobina, ludzka 9008-02-0 130–150 g/l F, brak klasyfikacji 
Cyjanek potasu 151-50-8 <0,008% T+; R26/27/28, R32 

N; R50/53 

Oznaczenia i stężenia innych składników nie zostały ujawnione, ponieważ stanowią tajemnicę handlową. 

 
Część IV Środki pierwszej pomocy 

Kontakt z oczami Sprawdzić obecność soczewek kontaktowych i zdjąć je, jeśli są założone. Natychmiast rozpocząć przepłukiwanie 
oczu dużą ilością wody. Kontynuować przez co najmniej 15 minut, od czasu do czasu unosząc górną i odchylając 
dolną powiekę. Zasięgnąć pomocy medycznej, jeśli pojawi się podrażnienie oka. 

Kontakt ze skórą W razie kontaktu zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz obuwie i natychmiast rozpocząć przepłukiwanie skóry dużą 
ilością wody; kontynuować przez co najmniej 15 minut. Wyprać odzież przed ponownym założeniem. Dokładnie 
wyczyścić obuwie przed ponownym włożeniem. Zasięgnąć pomocy medycznej, jeżeli pojawi się podrażnienie 
skóry lub jeżeli produkt będzie miał kontakt ze zranioną skórą. 

Spożycie 
 

Wypłukać usta wodą. Nie prowokować wymiotów, chyba że tak zaleci pracownik służby zdrowia. Nigdy nie 
podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W razie wystąpienia objawów zasięgnąć pomocy medycznej. 

Wdychanie 
 

Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Jeśli osoba poszkodowana nie oddycha, oddycha 
nieregularnie lub nastąpiło zatrzymanie oddechu, przeszkolony pracownik powinien wykonać sztuczne 
oddychanie lub podać tlen. Poluzować ciasne elementy odzieży, takie jak kołnierzyk, krawat, pasek. W razie 
wystąpienia objawów zasięgnąć pomocy medycznej. 

 
Część V Postępowanie w przypadku pożaru 

Łatwopalność produktu Ten produkt nie jest łatwopalny. Wzrost ciśnienia pod wpływem ognia lub wysokiej temperatury 
może spowodować wybuch pojemnika. 

Środki gaśnicze W przypadku pożaru użyć strumienia rozpylonej wody (mgła, aerozol wodny), piany lub proszku 
gaśniczego. 

Niewłaściwe środki gaśnicze Nieznane 
Szczególne zagrożenia związane 

z substancją lub mieszaniną 
W razie wybuchu pożaru rejon zagrożenia bezzwłocznie odizolować, ewakuując z otoczenia 
wszystkie osoby. Nie podejmować żadnych działań niosących ryzyko osobiste ani bez 
odpowiedniego przeszkolenia. 

Niebezpieczne produkty spalania Brak szczegółowych danych. 
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Specjalne wyposażenie ochronne 
dla strażaków 

Strażacy powinni używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego oraz autonomicznego 
aparatu oddechowego z maską zakrywającą całą twarz, działającego pod ciśnieniem wyższym 
od ciśnienia otoczenia. 

 

Część VI Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
Indywidualne środki 

ostrożności 
Nie podejmować żadnych działań niosących ryzyko osobiste ani bez odpowiedniego przeszkolenia. 
Przeprowadzić ewakuację osób z otoczenia. Zakazać wstępu osobom postronnym i niezabezpieczonym. 
Nie dotykać rozlanej substancji ani nie przechodzić po niej. Używać odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej (patrz Część VIII). 

Środki ostrożności w zakresie 
ochrony środowiska 

Nie dopuścić do rozprzestrzenienia się rozlanej substancji, spływania i przedostania się do gleby, cieków 
wodnych, sieci kanalizacyjnej i ścieków. W przypadku zanieczyszczenia środowiska (kanały ściekowe, 
cieki wodne, gleba, powietrze) poinformować o tym stosowne władze. 

Niewielki wyciek Zahamować wyciek, jeśli nie wiąże się to z zagrożeniem. Usunąć pojemniki z miejsca, w którym 
doszło do wycieku. Rozcieńczyć substancję wodą i wytrzeć mopem lub zebrać, stosując obojętny 
suchy materiał chłonny, a następnie umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizację 
powinien przeprowadzić licencjonowany zakład utylizacji odpadów. 

 

Część VII Postępowanie z substancją/mieszaniną i jej magazynowanie 
Postępowanie Używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej (patrz Część VIII). W miejscu, w którym 

produkt jest używany, magazynowany i przetwarzany należy zabronić spożywania żywności, picia 
napojów oraz palenia tytoniu. Przed spożyciem żywności, piciem napojów oraz paleniem tytoniu 
pracownicy powinni umyć twarz i ręce. 

Magazynowanie Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Produkt przechowywać w oryginalnym 
pojemniku, zabezpieczony przed bezpośrednim światłem słonecznym w suchym, chłodnym i dobrze 
wentylowanym miejscu, z dala od niezgodnych materiałów (patrz Część X), żywności i napojów. 
Warunki przechowywania muszą być zgodne z informacjami podanymi w arkuszu instrukcji stosowania. 
Do czasu użycia pojemnik trzymać szczelnie zamknięty i zapieczętowany. Otwarte pojemniki należy 
starannie i szczelnie zamknąć. Przechowywać w pozycji pionowej w celu uniknięcia wyciekania 
zawartości. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Odpowiednio zabezpieczyć przed 
wydostaniem się zawartości na zewnątrz, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska. 

 

Część VIII Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 
Nazwa produktu Wartości graniczne narażenia 
Stabilizowane płynne odczynniki 
kontrolne poziomów 1 i 2 do 
oznaczeń hemoglobiny A1c 

Nie określono 

Zwrócić się do miejscowych władz z wnioskiem o ustalenie dopuszczalnych wartości granicznych narażenia. 
Zalecane procedury 

kontroli 
Jeśli produkt zawiera składniki o ustalonych wartościach granicznych narażenia, konieczna może 
być kontrola osób, powietrza w miejscu pracy lub zanieczyszczeń biologicznych, w celu określenia 
skuteczności wentylacji lub innych środków kontroli i (lub) konieczności stosowania środków ochrony 
dróg oddechowych. 

Środki techniczne Brak specjalnych wymagań dotyczących wentylacji. Sprawna wentylacja ogólna powinna wystarczyć 
do kontroli narażenia pracowników na zanieczyszczenia przenoszone w powietrzu. Jeśli produkt 
zawiera składniki o ustalonych wartościach granicznych narażenia, należy przeprowadzać procesy 
w układzie zamkniętym, stosować wywiew miejscowy lub inne techniczne środki kontroli, aby poziom 
narażenia pracowników nie przekroczył zalecanych lub ustawowych wartości granicznych. 

 Po kontakcie z produktami chemicznymi, przed spożyciem żywności, paleniem tytoniu i korzystaniem 
z toalety oraz na zakończenie pracy, należy dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz. Należy 
stosować odpowiednią technikę zdejmowania potencjalnie zanieczyszczonej odzieży. Wyprać 
zanieczyszczoną odzież przed ponownym założeniem. Należy upewnić się, że w pobliżu miejsca 
pracy znajduje się punkt przemywania oczu i prysznic bezpieczeństwa. 

Środki ochrony indywidualnej  
Układ oddechowy Jeśli wyniki oceny ryzyka wskazują, że jest to konieczne, należy używać odpowiednio dopasowanego 

aparatu oddechowego, oczyszczającego powietrze lub z dopływem powietrza, zgodnego 
z zatwierdzonymi normami. Wyboru aparatu oddechowego należy dokonać na podstawie znanego 
lub przewidywanego poziomu narażenia, zagrożenia stwarzanego przez produkt oraz obszaru 
bezpiecznej pracy wybranego aparatu oddechowego. 

Ręce Jeśli wyniki oceny ryzyka wskazują, że jest to konieczne, w czasie pracy z produktami chemicznymi 
zawsze należy używać nieprzepuszczalnych rękawic odpornych na chemikalia odpowiadających 
zatwierdzonym normom. 

Oczy Jeśli wyniki oceny ryzyka wskazują, że jest to konieczne, należy używać okularów/gogli ochronnych 
odpowiadających zatwierdzonym normom, aby uniknąć narażenia na kontakt z rozpryśniętą cieczą, 
oparami lub pyłami. 

Skóra Środki ochrony indywidualnej należy dobierać w zależności od wykonywanych zadań i potencjalnych 
zagrożeń. Środki te powinny być zatwierdzone przez specjalistę przed rozpoczęciem pracy z produktem. 

Kontrola narażenia 
środowiska 

Należy sprawdzić poziom emisji z urządzeń wentylacyjnych lub urządzeń do pracy z produktem, aby 
upewnić się, że urządzenia te spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. 
W niektórych przypadkach konieczne będzie zainstalowanie płuczek oparów i filtrów lub modyfikacja 
techniczna urządzeń do pracy z produktem, w celu ograniczenia emisji do dopuszczalnego poziomu. 

 

Część IX Właściwości fizyczne i chemiczne 
Nazwa produktu Stabilizowane płynne odczynniki kontrolne 

poziomu 1 do oznaczeń hemoglobiny A1c  
Stabilizowane płynne odczynniki kontrolne 
poziomu 2 do oznaczeń hemoglobiny A1c 

Stan skupienia 
Kolor 

Zapach 
Próg uciążliwości zapachowej 

pH 
Temperatura topnienia/krzepnięcia 

Ciecz 
Półprzezroczysty, czerwono wiśniowy 

Słaby zapach krwi 
Dane niedostępne 
Odczyn obojętny 

Dane niedostępne 

Ciecz 
Półprzezroczysty, czerwono wiśniowy 

Słaby zapach krwi 
Dane niedostępne 
Odczyn obojętny 

Dane niedostępne 
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Temperatura wrzenia i zakres 
wrzenia 

Dane niedostępne 
 

Dane niedostępne 
 

Temperatura zapłonu 
Szybkość parowania 

Łatwopalność 
Górna/dolna granica zapalności 

Łatwopalność 
Ciśnienie pary 
Gęstość pary 

Gęstość względna 
Rozpuszczalność 

Współczynnik podziału 

Dane niedostępne 
Dane niedostępne 

Nie dotyczy 
 
 

Dane niedostępne 
Dane niedostępne 
Dane niedostępne 

Nie dotyczy 
Dane niedostępne 

Dane niedostępne 
Dane niedostępne 

Nie dotyczy 
 
 

Dane niedostępne 
Dane niedostępne 
Dane niedostępne 

Nie dotyczy 
Dane niedostępne 

Temperatura samozapłonu 
Temperatura rozkładu 

Nie dotyczy 
Dane niedostępne 

Nie dotyczy 
Dane niedostępne 

Masa cząsteczkowa 
Wzór cząsteczkowy 

Lotność 
Lepkość 

Dane niedostępne 
Dane niedostępne 
Dane niedostępne 
Dane niedostępne 

Dane niedostępne 
Dane niedostępne 
Dane niedostępne 
Dane niedostępne 

 

Część X Stabilność i reaktywność 
Reaktywność Brak konkretnych danych 

Stabilność Produkt jest stabilny 

Możliwość wystąpienia reakcji 
niebezpiecznych 

W przypadku przechowywania i używania w normalnych warunkach niebezpieczne reakcje 
nie wystąpią. 

Warunki, których należy unikać Brak szczegółowych danych. 

Materiały niezgodne Brak szczegółowych danych. Dane niedostępne. 

Niebezpieczne produkty rozkładu W zwykłych warunkach przechowywania i używania nie powinny powstać niebezpieczne 
produkty rozkładu. 

Niebezpieczna polimeryzacja W zwykłych warunkach przechowywania i używania niebezpieczna polimeryzacja nie wystąpi. 
 

Część XI Informacje toksykologiczne  
Informacje na temat prawdopodobnych dróg narażenia i objawów związanych z właściwościami fizycznymi, chemicznymi 
i toksykologicznymi zawiera Część IV. 
Skutki natychmiastowe – krótki okres Brak doniesień o istotnych skutków 
Skutki opóźnione – krótki okres Brak doniesień o istotnych skutków 
Skutki przewlekłe – krótki okres Brak doniesień o istotnych skutków 
Skutki natychmiastowe – długi okres Brak doniesień o istotnych skutków 
Skutki opóźnione – długi okres Brak doniesień o istotnych skutków 
Skutki przewlekłe – długi okres Brak doniesień o istotnych skutków 
  
Stany Zjednoczone  

Toksyczność ostra Zawiera <0,008% cyjanku potasu. Toksyczność ostra cyjanku potasu (dawka LD 50) przy 
narażeniu drogą doustną wynosi 5 mg/kg m.c. [u szczurów]. 

Toksyczność przewlekła Dane niedostępne 
Działanie rakotwórcze Dane niedostępne 

Mutagenność Dane niedostępne 
Teratogenność Dane niedostępne 

Szkodliwe działanie na rozrodczość Dane niedostępne 
Kanada  

Toksyczność ostra Zawiera <0,008% cyjanku potasu. Toksyczność ostra cyjanku potasu (dawka LD 50) przy 
narażeniu drogą doustną wynosi 5 mg/kg m.c. [u szczurów]. 

Toksyczność przewlekła Dane niedostępne 
Działanie rakotwórcze Dane niedostępne 

Mutagenność Dane niedostępne 
Teratogenność Dane niedostępne 

Szkodliwe działanie na rozrodczość Dane niedostępne 
  

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych niebezpiecznych substancji chemicznych określonych w wydawanym w ramach programu 
NTP (Narodowy Program Toksykologiczny) raporcie dotyczącym związków rakotwórczych (najnowsze wydanie). Nie zawiera 
również substancji wskazanych jako substancje o możliwym działaniu rakotwórczym przez organizację OSHA ani w artykułach 
(najnowsze wydanie) agencji IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem). 

 

Część XII Informacje ekologiczne 
Wpływ na środowisko Brak doniesień o istotnych niepożądanych skutkach lub zagrożeniach krytycznych. 

Toksyczność dla środowiska wodnego Brak dalszych istotnych informacji 
Biodegradowalność Brak dalszych istotnych informacji 

Trwałość i degradowalność Brak dalszych istotnych informacji 
Potencjał bioakumulacji Brak dalszych istotnych informacji 

Mobilność w glebie Brak dalszych istotnych informacji 
Inne skutki niepożądane Nie dopuścić do przedostania się produktu do wody gruntowej, sieci kanalizacyjnej ani ścieków. 

Niebezpieczeństwo dla wody pitnej. 
 

Część XIII Postępowanie z odpadami 
Metody unieszkodliwiania 

odpadów 
W miarę możliwości należy unikać wytwarzania odpadów lub zminimalizować ich ilość. W pustych 
pojemnikach lub wkładach mogą pozostać resztki produktu. Materiał i jego pojemnik należy 
zutylizować w bezpieczny sposób. Utylizację nadwyżki produktu i produktów nienadających się 
do recyklingu powinien przeprowadzić licencjonowany zakład utylizacji odpadów. Utylizację tego 
produktu, roztworów i wszelkich produktów pośrednich zawsze należy przeprowadzać zgodnie 
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z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska i przepisami w zakresie utylizacji odpadów 
oraz wszelkimi wymogami miejscowych władz. Nie dopuścić do rozprzestrzenienia się rozlanej 
substancji, spływania i przedostania się do gleby, cieków wodnych, sieci kanalizacyjnej i ścieków. 

Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi regionalnymi, krajowymi i miejscowymi przepisami i rozporządzeniami. 

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania z produktem i ochrony pracowników podano w Części VII: POSTĘPOWANIE 
Z SUBSTANCJĄ/MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE oraz w Części VIII: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ. 
 

Część XIV Informacje dotyczące transportu 
International transport regulations 

 
DOT Classification 

Międzynarodowe przepisy 
dotyczące transportu 

Klasyfikacja DOT 

 
 

 
 

UN number Numer ONZ Stabilizowane płynne odczynniki 
kontrolne poziomu 1 do oznaczeń 
hemoglobiny A1c 

Brak uregulowań 

  Stabilizowane płynne odczynniki 
kontrolne poziomu 2 do oznaczeń 
hemoglobiny A1c 

Brak uregulowań 

TGD Classification Klasyfikacja TGD   

UN number Numer ONZ Stabilizowane płynne odczynniki 
kontrolne poziomu 1 do oznaczeń 
hemoglobiny A1c 

Brak uregulowań 

  Stabilizowane płynne odczynniki 
kontrolne poziomu 2 do oznaczeń 
hemoglobiny A1c 

Brak uregulowań 

Mexico Classification Klasyfikacja meksykańska   

UN number Numer ONZ Stabilizowane płynne odczynniki 
kontrolne poziomu 1 do oznaczeń 
hemoglobiny A1c 

Brak uregulowań 

  Stabilizowane płynne odczynniki 
kontrolne poziomu 2 do oznaczeń 
hemoglobiny A1c 

Brak uregulowań 

MIGD Classification Klasyfikacja MIGD   

UN number Numer ONZ Stabilizowane płynne odczynniki 
kontrolne poziomu 1 do oznaczeń 
hemoglobiny A1c 

Brak uregulowań 

  Stabilizowane płynne odczynniki 
kontrolne poziomu 2 do oznaczeń 
hemoglobiny A1c 

Brak uregulowań 

IATA-DGR Classification Klasyfikacja IATA-DGR   

UN number Numer ONZ Stabilizowane płynne odczynniki 
kontrolne poziomu 1 do oznaczeń 
hemoglobiny A1c 

Brak uregulowań 

  Stabilizowane płynne odczynniki 
kontrolne poziomu 2 do oznaczeń 
hemoglobiny A1c 

Brak uregulowań 

 

Część XV Informacje dotyczące przepisów prawnych 
Stany Zjednoczone  
Klasyfikacja HCS Brak uregulowań 

Federalne przepisy Stanów 
Zjednoczonych 

Ustawa dotycząca kontroli substancji niebezpiecznych, cz. 8(a) Raportowanie aktualizacji wykazu 
(TSCA 8(a) IUR): woda 
Amerykański wykaz substancji toksycznych podlegających kontroli (TSCA 8b): Nie określono. 
Ustawa o planowaniu awaryjnym i prawie społeczeństwa do informacji (SARA) 302/304/311/312 — 
substancje skrajnie niebezpieczne: Nie znaleziono żadnych produktów. 
Ustawa o planowaniu awaryjnym i prawie społeczeństwa do informacji (SARA) 302/304 — 
planowanie awaryjne i powiadamianie: Nie znaleziono żadnych produktów. 
Ustawa o planowaniu awaryjnym i prawie społeczeństwa do informacji (SARA) 302/304/311/312 — 
niebezpieczne substancje chemiczne: Nie znaleziono żadnych produktów. 
Ustawa o planowaniu awaryjnym i prawie społeczeństwa do informacji (SARA) 311/312 — 
dystrybucja kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, wykaz substancji chemicznych, 
identyfikacja zagrożeń: Nie znaleziono żadnych produktów. 

Przepisy stanowe Ustawa kalifornijska, wniosek 65 (California Prop 65): Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Ustawa o czystości wody (Clean Water Act, CWA) 307: Nie znaleziono żadnych produktów. 
Ustawa o czystości wody (Clean Water Act, CWA) 311: Nie znaleziono żadnych produktów. 
Ustawa o czystości powietrza (Clean Air Act, CAA) 112 — zapobieganie niezamierzonemu 
uwolnieniu substancji: Nie znaleziono żadnych produktów. 
Ustawa o czystości powietrza (Clean Air Act, CAA) 112 — substancje łatwopalne podlegające 
kontroli: Nie znaleziono żadnych produktów. 
Ustawa o czystości powietrza (Clean Air Act, CAA) 112 — substancje toksyczne podlegające 
kontroli: Nie znaleziono żadnych produktów. 
Ustawa o zgłaszaniu substancji rakotwórczych (Connecticut Carcinogen Reporting):  
Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Przegląd materiałów niebezpiecznych stanu Connecticut (Connecticut Hazardous Material Survey): 
Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz substancji stanu Floryda (Florida substances): Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Ustawa o bezpieczeństwie substancji chemicznych stanu Illinois (Illinois Chemical Safety Act): 
Nie wymieniono żadnego ze składników. 
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Ustawa o ujawnieniu pracownikom substancji toksycznych stanu Illinois (Illinois Toxic Substances 
Disclosure to Employee Act): Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz substancji podlegających zgłoszeniu stanu Luizjana (Louisiana Reporting):  
Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz substancji podlegających zgłoszeniu w przypadku wycieku stanu Luizjana  
(Louisiana Spill): Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz substancji podlegających zgłoszeniu w przypadku wycieku stanu Massachusetts 
(Massachusetts Spill): Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz substancji podlegających kontroli stanu Massachusetts (Massachusetts Substances): 
Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz materiałów o znaczeniu krytycznym stanu Michigan (Michigan Critical Material):  
Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz substancji niebezpiecznych stanu Minnesota (Minnesota Hazardous Substances):  
Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz substancji niebezpiecznych stanu New Jersey (New Jersey Hazardous Substances): 
Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz substancji podlegających zgłoszeniu w przypadku wycieku stanu New Jersey  
(New Jersey Spill): Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Ustawa o zapobieganiu katastrofom toksykologicznym stanu New Jersey (New Jersey Toxic 
Catastrophe Prevention Act): Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz substancji skrajnie niebezpiecznych stanu Nowy Jork (New York Acutely Hazardous 
Substances): Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Ustawa o zgłaszaniu przypadków uwolnienia toksycznych substancji chemicznych stanu Nowy Jork 
(New York Toxic Chemical Release Reporting): Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz substancji niebezpiecznych stanu Pensylwania (Pennsylvania RTK Hazardous Substances): 
Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz substancji niebezpiecznych stanu Rhode Island (Rhode Island Hazardous Substances): 
Nie wymieniono żadnego ze składników. 

Amerykański wykaz substancji 
toksycznych podlegających kontroli 

(TSCA 8b) 

Nie określono. 
Wykaz kanadyjski: Nie określono. 
Stosować wyłącznie do celów diagnostyki medycznej 

Kanada  

Wykazy kanadyjskie Substancje toksyczne wg Ustawy o ochronie środowiska kanadyjskiego (CEPA):  
Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Kanadyjski program przyspieszonej redukcji/eliminacji substancji toksycznych (Canadian ARET):  
Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Kanadyjski wykaz przypadków uwolnienia zanieczyszczeń chemicznych (Canadian NPRI):  
Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz substancji wyznaczonych w prowincji Alberta (Alberta Designated Substances):  
Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz substancji wyznaczonych w prowincji Ontario (Ontario Designated Substances):  
Nie wymieniono żadnego ze składników. 
Wykaz substancji wyznaczonych w prowincji Quebec (Quebec Designated Substances):  
Nie wymieniono żadnego ze składników. 

Wykaz kanadyjski Nie określono. 

Ten produkt sklasyfikowano według kryteriów zagrożenia podanych w ustawie o produktach podlegających kontroli (Controlled Products 
Regulations, CPR), a karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zawiera wszystkie informacje wymagane przez przepisy ustawy o 
produktach podlegających kontroli. 

 

Część XVI Inne informacje 
Przepisy Unii Europejskiej 
Zwroty R 

 
Ten produkt nie został zaklasyfikowany zgodnie z ustawodawstwem UE. 

Przepisy międzynarodowe 
 

Australijski wykaz substancji niebezpiecznych (AICS): Nie określono. 
Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych (IECSC): Nie określono. 
Japoński wykaz istniejących i nowych substancji chemicznych (ENCS): Nie określono. 
Japońska ustawa dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy (ISHL): Nie określono. 
Koreański wykaz istniejących substancji chemicznych (KECI): Nie określono. 
Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych (NZIoC): Nie określono. 
Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych (PICCS): Nie określono. 

 

Wskaźnik oceny zagrożenia wg NFPA Zdrowie Łatwopalność Reaktywność Specjalne środki ostrożności 
Zdrowie: 1 = Ostrożnie, może powodować 
podrażnienia 
Łatwopalność: 0 = Materiał niepalny 
Reaktywność: 0 = Materiał stabilny, 
nie reaguje po wymieszaniu z wodą. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Brak 

 
Opis kategorii zagrożeń i zwroty R 

T+  Bardzo toksyczny 
N  Niebezpieczny dla środowiska 
R26/27/28 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu 
R32  W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy 
R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne 

zmiany w środowisku wodnym. 
 

Uwaga dla czytelników 
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Według stanu naszej wiedzy informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dokładne. Jednak wymieniony wyżej producent 
nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność ani kompletność informacji zawartych w niniejszym dokumencie. 

Za ostateczną ocenę przydatności wszelkich materiałów odpowiada wyłącznie użytkownik. Wszystkie materiały mogą 
stanowić nieznane zagrożenie i należy zachować ostrożność podczas ich stosowania. Chociaż określone zagrożenia 
opisano w niniejszym dokumencie, nie możemy zagwarantować, że nie istnieją inne rodzaje zagrożeń. 

 
Data korekty: 12/10/2017 


