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Gennemset den: I/R

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US
Nødtelefonnr.: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)
Informationstelefonnr.: 1-800-548-4873 (Kundeservice - sundhedsprodukter)
STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.
Nødtelefonnr.: +44 (0) 1895 622 639
Telefonnr. for produkt-/teknisk information: +44 (0) 116 276 8636

Dette produkt er IKKE et fareprodukt i henhold til OSHA Hazard Communication Standard (OSHA
Farekommunikationsstandard), 29 CFR 1910.1200. Det biologiske monitoreringskit anvender
sporer af Geobacillus stearothermophilus, ATCC 7953.
VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) er fri for latex og naturlige
tørre gummiprodukter.
FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:
ØJNE: Skyl straks øjnene med rigeligt med vand i mindst 15 minutter. Søg læge, hvis irritationen
vedvarer.
HUD: Vask omgående med vand og sæbe. Søg lægehjælp i tilfælde af irritation.
INDTAGELSE: Giv vand at drikke og søg læge.
INHALERING: Flyt ud i frisk luft. Søg læge i tilfælde af åndedrætsbesvær.
Biologisk indikator HÅNDTERING OG BORTSKAFFELSE:
Forholdsregler for håndtering og bortskaffelse: 21-25 °C, 40-60 % relativ fugtighed væk fra
steriliseringsmidler. Må ikke udsættes for kraftig varme.
Affaldsbortskaffelsesmetoder: Selvstændige biologiske indikatorer, der udviser vækst, og
udløbne indikatorer: Skal inden bortskaffelse behandles som det er passende for standard
mikrobiologisk affald, ikke-patogene arter, f.eks. damp-autoklaveres ved 121 °C i mindst
30 minutter, afbrændes, eller der kan benyttes andre egnede metoder. Selvstændige biologiske
indikatorer, der ikke udviser vækst, kan bortskaffes som almindeligt affald.
TRANSPORTINFORMATION: Ikke begrænset.
Oplysningerne på dette ark er ikke en specifikation og garanterer ikke specifikke egenskaber. Oplysningerne er beregnet til at give generel viden om sundhed og
sikkerhed baseret på vor viden om håndtering, opbevaring og anvendelse af produktet. Den er ikke anvendelig til unormal eller ikke-standard anvendelser af
produktet, eller hvor instruktion eller anbefalinger ikke følges.
.

