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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Monovettes Urine with stabiliser/ Transfer devices

1.1 Identifikátor výrobku

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Mikrobiologická analýza moči.

Dodržujte pokyny pro použití a manipulaci.

Nedoporučované způsoby použití

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce

SARSTEDT AG & Co. KGFirma:

Název ulice: Sarstedtstraße 1

Místo: D-51588 Nümbrecht

D-51582 Nümbrecht

1220Poštovní přihrádka:

Telefon: Fax:+49 (0)2293 / 305 - 0 +49 (0)2293 / 305 - 2470

info@sarstedt.come-mail:

Dr. Daniel Will                      

Jochen Hoffmann

Kontaktní osoba: +49 (0)2293 / 305 - 4500Telefon:

e-mail: sicherheitsdatenblatt@sarstedt.com

www.sarstedt.comInternet:

R & D centrumInformační oblast:

Dodavatel

Firma: SARSTEDT spol. s.r.o.

Název ulice: Pod Pekárnami 338/12

Místo: CZ-190 00 Praha 9

Fax:Telefon: +420 2 81 021 491 +420 2 81 021 495

e-mail: info.cz@sarstedt.com

Internet: www.sarstedt.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé 

situace:

Toxikologického informačního střediska: +420 224 91 92 93 / +420 224 91 54 02

Všechny informace v tomto bezpe?nostním listu se vztahují na nepoužitý výrobek a jeho p?ípravek.

Jiné údaje

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Kategorie nebezpečí:

Toxicita pro reprodukci: Repr. 1B

Údaje o nebezpečnosti:

Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

2.2 Prvky označení

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku
kyselina boritá

Signální slovo: Nebezpečí

CSČíslo revize: 1

mailto:info@sarstedt.com
http://www.sarstedt.com


podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list

Monovettes Urine with stabiliser/ Transfer devices

Datum revize: 25.11.2021 Strana 2 z 9

Piktogramy:

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

Standardní věty o nebezpečnosti

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405 Skladujte uzamčené.

Pokyny pro bezpečné zacházení

      Omezeno pro profesionální použití.

Zvláštní značení u speciálních směsí

Další pokyny

žádné/nikdo

Žádné informace nejsou k dispozici.

2.3 Další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

L-Monovette® se stabilizátorem obsahující kyselinu boritou (< 210 mg).
Chemická charakteristika

Nebezpečné složky

ObsahNázevČíslo CAS

Číslo ES Indexové č. Číslo REACH

GHS klasifikace

100  %10043-35-3 kyselina boritá

233-139-2 005-007-00-2

Repr. 1B; H360FD

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

ObsahNázevČíslo CAS Číslo ES

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

10043-35-3 233-139-2 100  %kyselina boritá

inhalační:  LC50 = 2,12 mg/l (prach nebo mlha); dermální:  LD50 = >2000 mg/kg; orální:  LD50 = 

3450 mg/kg   Repr. 1B; H360FD: >= 5,5 - 100

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Poskytovatel první pomoci: Dbát na vlastní bezpečnost! Postiženého vyveďte z ohrožené oblasti a uložte.

Všeobecné pokyny

Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Lékařské ošetření nutné.

Při vdechnutí

Důkladně umýt vodou. Kontaminovaný oděv je třeba okamžitě vyměnit. Lékařské ošetření nutné.

Při styku s kůží

CSČíslo revize: 1
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Po kontaktu s očima: Ihned opatrně a důkladně vypláchněte oční sprchou nebo vodou. Vyhledat očního lékaře.

Při zasažení očí

Okamžitě vypláchněte ústa a napijte se vody (max. dvě sklenice). Konzultujte s lékařem.
Při požití

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Pokles teploty, excitace, křeče, průjem, nevolnost, zvracení, únava, ataxie (narušená koordinace pohybů).

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Hasební zásah přizpůsobit prostředí.

Vhodná hasiva

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Boran/oxidy boru, 

V případě požáru mohou vznikat: Slou?eniny boru 

Blízkost ohně může zapříčinit vznik nebezpečných par.

V případě požáru: Používejte autonomní dýchací přístroj.

5.3 Pokyny pro hasiče

Plyny/páru/mlhu skropit vodním postřikem. Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do 

kanalizace nebo vodních zdrojů.

Další pokyny

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte dostatečné větrání. Zabránit prášení. Nevdechujte prach. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. 

Používat osobní ochranné prostředky.

Všeobecné informace

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zabránit prášení. Nabírat opatrně zasucha. Likvidace podle úředních předpisů.

Další informace

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

Podívejte se také na část 10. 

Likvidace: viz oddíl 13

6.4 Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zabránit prášení. Nevdechujte prach.

Opatření pro bezpečné zacházení

Nevyžadují se žádná zvláštní požární opatření.

Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

CSČíslo revize: 1
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Předcházejte kontaktu se substancí. Skladujte v pokojové teplotě. Skladujte na suchém místě. Skladovat v 

místech přístupných jen pro oprávněné osoby.

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření.

Pokyny pro skladování s jinými produkty

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Mikrobiologická analýza moči.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.2 Omezování expozice

Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout. Sestavit hygienické zásady péče o pokožku a řídit se jimi! Před 

přestávkami a po skončení práce si důkladně umyjte ruce a obličej, případně se osprchujte. Nejezte a nepijte při 

používání.

Hygienická opatření

Používajte ochranu očí.

Ochrana očí a obličeje

Při manipulaci s chemickými materiály je povoleno používat jen chemicky odolné rukavice s označením CE 

včetně čtyřmístného kontrolního kódu. Ochranné rukavice proti chemikáliím vybírejte v závislosti na koncentraci a 

množství nebezpečných látek na pracovišti. Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše 

uvedených ochranných rukavic pro speciální použití. P?i odb?ru vzork? krve a manipulaci s potenciáln? infek?ním 

materiálem používejte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana rukou

Používejte vhodný ochranný oděv.

Ochrana kůže

Vyžadováno v případě výskytu prachu. Doporučený typ filtru: filtr P2

Ochrana dýchacích orgánů

pevnýSkupenství:

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Barva: bílý

bez zápachuZápach:

Metoda

pH (při 25 °C): 5,1

Informace o změnách fyzikálního stavu

>1000 °C OECD 102Bod tání:

300 °CBod varu nebo počáteční bod varu a 

rozmezí bodu varu:

nelze použítBod vzplanutí:

Hořlavost

nejsou stanovenytuhý/kapalný:

CSČíslo revize: 1
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nelze použítplyny:

nejsou stanoveny

Výbušné vlastnosti

nejsou stanovenyMeze výbušnosti - dolní:

nejsou stanovenyMeze výbušnosti - horní:

nejsou stanovenyBod samozápalu:

Teplota samovznícení

nejsou stanovenytuhé látky:

nelze použítplyny:

nejsou stanovenyTeplota rozkladu:

nejsou stanoveny

Oxidační vlastnosti

<0,1 hPaTlak par:

  (při 25 °C)

Nařízení (EG) č.440/2008, 

příloha A.4

Hustota (při 23 °C): 1,489 g/cm³ OECD 109

Sypná hmotnost: ca. 400 - 600 kg/m³

Rozpustnost ve vodě:

  (při 20 °C)

49,2 g/L OECD 105

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

nejsou stanoveny

-1,09Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:

Relativní hustota páry: nejsou stanoveny

Relativní rychlost odpařování: nejsou stanoveny

9.2 Další informace

nejsou stanovenyObsah pevných látek:

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Žádné údaje k dispozici

10.2 Chemická stabilita

Produkt je při skladování za normálních teplot prostředí stálý.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Prudce reaguje s: Zásady; Oxidační činidla, silný/á/é.  

Nebezpečí výbuchu v následujících případech: Anhydrid kyseliny octové

Žádné údaje k dispozici

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné údaje k dispozici

10.5 Neslučitelné materiály

Produkty rozkladu v případě požáru: viz oddíl 5.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

CSČíslo revize: 1
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NázevČíslo CAS

PramenDruhDávkaPostup expozice Metoda

10043-35-3 kyselina boritá

PotkanLD50 3450 

mg/kg

(ECHA)orální

KrálíkLD50 >2000 

mg/kg

OECD 403dermální

inhalační (4 h) aerosol LC50 2,12 mg/l Potkan (ECHA)

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Žíravost a dráždivost

Senzibilizační účinek

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. (kyselina boritá)

Mutagenita v zárodečných buňkách: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]. Zvláštní nebezpečnost 

vyplývající z látky nebo směsi!

Jiné údaje ke zkouškám

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Další informace

Žádné informace nejsou k dispozici.

Jiné údaje

Po absorbování většího množství:

Pokles teploty, excitace, křeče, průjem, nevolnost, zvracení, únava, ataxie (narušená koordinace pohybů). 

Dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření při manipulaci s chemikáliemi.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro vodní organismy: Klasifikační kritéria této třídy rizik neodpovídají definici.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Produkt nebyl testován.

12.3 Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepředpokládaná.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

Log PowNázevČíslo CAS

10043-35-3 -1,09kyselina boritá

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

CSČíslo revize: 1
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Žádné informace nejsou k dispozici.

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Zabraňte kontaminaci životního prostředí.

Jiné údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 UN číslo: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

14.4 Obalová skupina: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

14.1 UN číslo: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.4 Obalová skupina: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 UN číslo: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.4 Obalová skupina: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN číslo: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.14.4 Obalová skupina:

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

NeNEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ: 

CSČíslo revize: 1
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14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádné informace nejsou k dispozici.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

nelze použít

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky 

nebo směsi

Informace o předpisech EU

Povolení (REACH, příloha XIV):

Látky vzbuzující mimořádné obavy, SVHC (REACH, článek 59):

kyselina boritá

Omezení použití (REACH, příloha XVII):

Vstup 30

Informace o národních právních předpisech

Dodržujte pracovní omezení podle směrnice o ochraně mladistvých 

pracovníků (94/33/ES). Dodržujte pracovní omezení těhotných nebo kojících 

pracovnic podle nařízení směrnice o ochraně matek (92/85/EHS).

Pracovní omezení:

1 - slabě ohrožující voduTřída ohrožení vod (D):

Další pokyny

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC): Tento produkt obsahuje látky látky vzbuzující mimořádné obavy 

vzhledem k nařízení EC č. 1907/2006 článek 57 nad limitem koncentrace ?=0,1% (W/w).

Návod BG RCI (Německo):

M039 Poškození nenarozeného dítěte - ochrana na pracovišti -

M050 manipulace s nebezpečnými látkami

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto látku bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Změny

První vydání.

Zkratky a akronymy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

CSČíslo revize: 1
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DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 

intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Pro význam zkratek se podívejte na tabulku na http://abbrev.esdscom.eu

Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Postup klasifikaceKlasifikace

Repr. 1B; H360FD Postup při výpočtu

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

Údaje v tomto bezpecnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svedomí poznatkum pri vydání tisku. Tyto 

informace vám mají poskytnout podklady pro bezpecné zacházení s uvedeným produktem v bezpecnostním listu 

pri skladování, zpracování, preprave a odstranení. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude 

tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály,údaje tohoto bezpeenostního listu jsou nepoenosné na 

novi vzniklé materiály.

Jiné údaje

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího 

dodavatele.)

CSČíslo revize: 1


