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1. Identificatie van de stof en de onderneming

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs
Productnr. LCB020, LCB022, LCB005 en LCB024
NFPA 704
GEVARENCLASSIFICATIE:

SDS-nr. S284NL
Opgesteld door: M. Ebers
asksteris_msds@steris.com
Datum van opstelling:05/21/2009

GEZONDHEID:
BRAND:
REACTIVITEIT:

Herzieningsdatum: 01/29/2018
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Herzieningsdatum: N.v.t.

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US
Telefoonnummer voor noodgevallen: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)
Telefoonnummer voor informatie: 1-800-548-4873 (Klantenservice – producten voor de
gezondheidszorg)
STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.
Telefoonnr. bij noodgevallen: +44 (0) 1895 622 639
Telefoonnr. voor productinformatie/technische informatie: +44 (0) 116 276 8636
Dit product is GEEN gevaarlijk product volgens de norm voor gevarencommunicatie
29 CFR 1910.1200 van OSHA. De biologische bewakingsset gebruikt sporen van Geobacillus
stearothermophilus, ATCC 7953.
VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicator and Challenge Packs(ZBI's) zijn vrij
van latex en producten van natuurlijk droog rubber.
EERSTEHULPMAATREGELEN:
OGEN: De ogen onmiddellijk ten minste 15 minuten met water spoelen. Medische hulp inroepen
wanneer de irritatie aanhoudt.
HUID: Onmiddellijk met water en zeep wassen. Medische hulp inroepen wanneer irritatie
ontstaat.
INSLIKKEN: Geef patiënt water te drinken en roep medische hulp in.
INADEMING: De patiënt naar de frisse lucht brengen. Roep medische hulp in in het geval van
bemoeilijkte ademhaling.
HANTERING EN AFVOEREN VAN BIOLOGISCHE INDICATOREN:
Voorzorgsmaatregelen voor hantering en opslag: 21–25 °C, 40–60% relatieve vochtigheid,
verwijderd van sterilisatiemiddelen; niet blootstellen aan overmatige hitte.
Afvoermethoden voor afval: ZBI's die groei en verlopen indicatoren vertonen: behandel deze
als standaard microbiologisch afval, niet-pathogene soorten, alvorens deze af te voeren,
d.w.z. reinigen in een stoomautoclaaf bij 121 °C gedurende minimaal 30 minuten; verbranden of
gebruik andere geschikte methoden. ZBI's waarop geen groei is te zien, kunnen als
standaardafval worden afgevoerd.
VERZENDINGSINFORMATIE: Niet beperkt.
De informatie op dit blad vormt geen specificatie en het garandeert geen specifieke eigenschappen. De informatie is bedoeld om algemene kennis te geven ten
aanzien van gezondheid en veiligheid op basis van onze kennis van de behandeling, de opslag en het gebruik van het product. Het is niet geschikt voor ongewoon
of niet-standaard gebruik van het produkt of indien instructies en aanbevelingen niet opgevolgd worden

