VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological
Indicators and Challenge Packs
Bezpečnostní list

Verze: 1.0

1. Identifikace látky a společnosti

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs
Č. výrobku LCB020, LCB022, LCB005 a LCB024
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Datum přezkoumání: Není

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US
Telefonní číslo pro naléhavé situace: 1 314 535 1395 (STERIS); 1 800 424 9300 (CHEMTREC)
Telefonní číslo pro informace: 1 800 548 4873 (Zákaznický servis – zdravotnické výrobky)
STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: +44 (0) 1895 622 639
Telefonní číslo k získání informací o výrobku / technických informací: +44 (0) 116 276 8636
Tento výrobek NENÍ nebezpečným výrobkem podle normy o sdělování rizik OSHA, 29 CFR
1910.1200. Souprava pro biologické sledování využívá spóry Geobacillus stearothermophilus,
ATCC 7953.
Uzavřené biologické indikátory a zkušební balíčky VERIFY™ V24 a V24I neobsahují latex ani
výrobky ze suchého přírodního kaučuku.
Pokyny pro první pomoc:
OČI: Oči okamžitě omyjte velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Pokud podráždění potrvá,
vyhledejte lékařskou pomoc.
KŮŽE: Okamžitě omyjte vodou a mýdlem. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
POŽITÍ: Podejte postiženému vodu a vyhledejte lékařskou pomoc.
VDECHNUTÍ: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě obtíží s dechem vyhledejte lékařskou
pomoc.
MANIPULACE S BIOLOGICKÝM INDIKÁTOREM A LIKVIDACE
Opatření ohledně manipulace a skladování: 21–25 °C, 40–60 % relativní vlhkost, mimo dosah
sterilizačních činidel, nevystavujte nadměrnému teplu.
Metody likvidace odpadu: S SCBI, které vykazují růst, a s exspirovanými indikátory manipulujte
jako se standardním mikrobiologickým odpadem (nepatogenní druhy), např. použijte parní autokláv
při 121 °C po dobu alespoň 30 minut, spalte jej nebo použijte jiné vhodné způsoby. SCBI,
které nevykazují růst, je možné zlikvidovat jako standardní odpad.
PŘEPRAVNÍ INFORMACE: Neomezené.
Informace v tomto listu nepředstavují specifikaci a nezaručují specifické vlastnosti. Informace slouží k poskytnutí obecných informací o ochraně zdraví a bezpečnosti na
základě našich znalostí ohledně manipulace, skladování a používání výrobku. Informace neplatí pro neobvyklé nebo nestandardní používání výrobku nebo použití v rozporu
s pokyny či doporučeními.

