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1.Identyfikacja Preparatu Chemicznego 

Identyfikacja substancji: 

BIOLINE Syphilis 3.0 
nr kat. 06FK10, 06FK12         

Zastosowanie substancji: 

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, do użytku profesjonalnego 

Identyfikacja przedsiębiorstwa: 

Standard Diagnostics, Inc, 156-68, Hagal-Dong, Giheung-ku, Yongin-si, Kyonggi-do, Korea 446-930 

Tel. 82-31-899-9700 Centrum Kontroli Zatruć: 82-31-899-9770 

Kontakt w Polsce: 

  Alpha Diagnostics Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, bud.1/lok.213 00-739 Warszawa Centrala tel.: (22) 631-40-13  

Produkcja, Magazyn, Kontrola Jakości, Serwis: ul. Stępińska 22/30 bud. 4 lok. 301 Tel. (22) 631 42 27; fax (22) 

631 48 23 

2.Identyfikacja Zagrożeń 

Preparat nie jest drażniący wg regulacji prawnych 67/548/EEC i 1999/45/EC z 

późniejszymi zmianami 

 

   Zagrożenie dla zdrowia:  produkt drażniący wobec skóry i oczu. Może być toksyczny po   

   spożyciu. Może powodować nieodwracalne uszkodzenia oczu. Może wpływać na nerki, CUN i  

   system naczyń krwionośnych. 

 Zagrożenie dla środowiska: patrz rozdział 12 

 Zagrożenie fizyczno-chemiczne: brak danych 

   Inne: kontakt z kwasami powoduje wydzielanie toksycznych gazów 

 

3.Skład i informacje o składnikach 

Membrana paska 

Nazwa CAS klasyfikacja stężenie 

Złoty koniugat: rekombinowane antygeny Treponema pallidum 

(47,17,15 kDa) –złoty koloid 
- 

 

- 
   1±0, 2μg 

Linia testu: Rekombinowane antygeny Treponema pallidum 

(47,17,15 kDa) 
- - 0,7 ±0,14μg 

kozia surowica anty-Treponema pallidum - - 0,75±0,15 μg 

 

Diluent testu  

Nazwa CAS klasyfikacja stężenie 

Azydek sodu 26628-22-8 R36, R38 0,02% 

50 mM Bufor TRIS-HCl 1185-53-1 - 4ml 

Pełne brzmienie zwrotów R w sekcji 16 

 

4.Pierwsza pomoc 

Kontakt przez skórę: Usunąć źródło narażenia, przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem. 

Skonsultować się z lekarzem jeżeli wystąpią podrażnienia lub objawy toksyczności 

Kontakt z oczami: Usunąć źródło narażenia, przemywać obficie wodą przez co najmniej 15 

minut. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub objawów toksyczności, skontaktować się z 

lekarzem. 

Spożycie: Jeżeli wystąpią objawy toksyczności lub podrażnienie, skonsultować się z lekarzem 
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5.Postępowanie w przypadku pożaru 

Stosowne środki gaśnicze: CO2, woda, spray lub pianka gaśnicza. 

Środki gaśnicze, które nie są używane ze względów bezpieczeństwa: stosować środki 

właściwe dla otoczenia 

Specyficzne zagrożenia związane z właściwością substancji: 0,1% azydek sodu nie tworzy 

wybuchowych kompleksów z miedzią, ołowiem i mocnymi kwasami.  

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków: nie wymagany 

6.Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Indywidualne środki ostrożności: okulary ochronne, fartuch laboratoryjny, rękawiczki 

Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska: unikać wprowadzenia do środowiska 

Metody oczyszczania: zetrzeć stosując ręczniki papierowe lub inny chłonny materiał. 

Umieścić w pojemniku na odpady medyczne. Postępować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

7.Postępowanie z substancją/mieszaniną i jej magazynowanie 

Postępowanie z substancją: Wentylacja pomieszczenia nie jest wymagana, należy nosić 

rękawiczki ochronne, fartuch laboratoryjny, okulary ochronne. Traktować jako materiał 

potencjalnie zakaźny.  

Magazynowanie: nie są wymagane specjalne warunki 

 

8.Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

Limit narażenia: Nie określono 

Kontrola narażenia: Brak danych 

Osobiste środki ochrony:  Zalecane standardowe lateksowe lub gumowe rękawiczki, okulary 

ochronne, fartuch laboratoryjny. Nie wymagana wentylacja. 

Środki ochrony środowiska: Nie są konieczne 

9.Właściwości fizyczne i chemiczne 

Wypisać właściwości dla mieszaniny: 

-postać: podłoże testu: stała, diluent- przejrzysta ciecz 

-zapach: bezzapachowy  

-pH : 9,0±0,2 (diluent) 

-temperatura wrzenia: mieszanina wodna - 100°C 

-temperatura zapłonu: nie dotyczy 

-palność: niepalny 

-właściwości wybuchowe: nie dotyczy 

-właściwości utleniające: brak danych 

-prężność par: nie dotyczy 

-gęstość względna: nie dotyczy (woda = 1,0) 

-rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny 

10.Stabilność i reaktywność 

Warunki jakich należy unikać:  poniżej 2°C i powyżej 30°C 

Czynniki których należy unikać: brak danych 

Niebezpieczne produkty rozpadu: brak danych 

11.Informacje toksykologiczne 

-toksykoinetyka, metabolizm, rozmieszczenie: brak danych 

-działanie ostre: brak danych 
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-działanie uczulające: brak danych 

-toksyczność dawki powietrznej: brak danych 

działanie rakotwórcze mutagenne, szkodliwe na rozrodczość: brak danych 

12.Informacje ekologiczne 

Toksyczność wobec środowiska: brak danych 

Mobilność: brak danych 

Trwałość/degradowalność: brak danych 

Zdolność bioakumulacji: brak danych 

Wyniki porównań PBT: brak danych 

Inne efekty niekorzystne: Nie wylewać do wód przybrzeżnych, do kanalizacji czy wód 

gruntowych. 

13.Postępowanie z odpadami 

Produkt, jak i jego zanieczyszczone opakowanie należy usuwać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

14.Informacje o transporcie 

Substancja nie jest niebezpiecznie zgodnie z przepisami ADR i RID (Regulamin dla 

międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych), Międzynarodowym 

kodeksem ładunków niebezpiecznych IMGD oraz IATA (Międzynarodowym Zrzeszeniem 

Przewoźników Powietrznych). 

15.Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Dyrektywa 1999/45/EC; 2001/59/EC; 67/548/EEC 

Regulacja (EC) nr 1907/2006 REACH 

16.Inne informacje 

R36 – drażniące działanie na oczy 

R38 – drażniące działanie na skórę 

S24,25- unikać kontaktu ze skórą i oczami 

S26- w przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć 

porady lekarza 

S28- po kontakcie ze skórą niezwłocznie umyć wodą z mydłem 

S47- trzymaj tak, aby temperatura nie przekraczała 2-30°C 

S56- Odpady należy wyrzucać do pojemnika na substancje niebezpieczne 

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki reprezentują stan wiedzy na dzień 

dzisiejszy. Celem jest scharakteryzowanie produktu i zasad bezpieczeństwa.  

Dokument ten nie stanowi zaświadczenia o cechach i nie może być podstawą umowy 

prawnej. 

 

Standard diagnostics, inc. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku złego 

postępowania z produktem. 

 

 

 

 


