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Karta charakterystyki 

Data utworzenia: 2019-05-06 
 

1. Identyfikacja preparatu 

    Identyfikacja producenta 

 

Zestaw surowic do aglutynacji szkiełkowej bakterii Salmonella 

 
Nr katalogowy(od-do ):     S002- S060, H061-H110, P001-10, HS062-HS108,  PS001-3 
  
Zastosowanie preparatu:    Odczynnik do analizy 
 

Producent:                          Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella                    

                                           „IMMUNOLAB” Sp. z o.o. 

                                            Ul. Kładki 24,80-822 Gdańsk 

                                            Tel/fax: 058-781 44 91 
 

2. Skład i informacja o składnikach: 
 

- surowica królików szczepionych inaktywowanymi szczepami bakterii Salmonella    

- 0,85% NaCl do rozcieńczenia ( ilości nie stanowiące zagrożenia ) 

- 0,01% metriolat do konserwacji ( ilości nie stanowiące zagrożenia) 
  

3. Identyfikacja zagrożeń: 
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008  

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny. 
 

4.  Pierwsza pomoc: 
  

Po kontakcie ze skórą:        zmyć wodą 

Po kontakcie z oczami:       zmyć dużą ilością wody trzymając rozwarte powieki 

Po spożyciu (duże ilości):   w przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza 
 

5.  Postępowanie w przypadku pożaru: 
 

Substancja niepalna, brak specjalnych zagrożeń. 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do   

    środowiska 
 

Procedury czyszczenia:      zebrać wylany roztwór, wszystko przemyć wodą 
 

7. Postępowanie z preparatem i jego przechowywanie: 
 

Pracować z surowicami w warunkach ograniczających ekspozycję na czynniki zewnętrzne, chronić 

przed światłem i zanieczyszczeniem  zamykając dokładnie buteleczkę po każdym użyciu.  
 

Przed użyciem doprowadzić surowicę do temperatury pokojowej  18-24
o
. 

W przypadku zmętnienia surowicę odwirować. 

 

Przechowywać  w temperaturze od 2 
o
C do 8 

o
C.   Nie zamrażać ! 
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8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej. 
 

Osobiste wyposażenie ochronne: nie konieczne, produkt jest bezpieczny, zaleca się używanie 

odzieży ochronnej, laboratoryjnej ze względu na pracę w 

warunkach ograniczonej ekspozycji na czynniki zewnętrzne 

 

Środki higieny:                            po pracy z surowicami umyć ręce 
 

9. Właściwości fizykochemiczne 
 

Postać:                 ciecz 

Barwa:                 bezbarwna, łososiowa, żółtawa lub w różnych odcieniach czerwieni ( możliwość 

wytworzenia osadu) 

Zapach:                bezwonna 
 

10. Stabilność i reaktywność: 
 

Warunki, których należy unikać: chronić produkt przed zanieczyszczeniem, nasłonecznieniem,  

                                                      zamrożeniem. Zapewnić temp. przechowywania 4-10
0
C. 

 

Substancje, których należy unikać: brak dostępnych informacji. 

Niebezpieczne produkty rozkładu:  brak dostępnych informacji. 
 

11. Informacje toksykologiczne: 
  

Brak danych ilościowych na temat działania toksykologicznego preparatu. 
 

Brak problemów toksykologicznych przy manipulowaniu i stosowaniu produktu zgodnie z jego 

zastosowaniem. 
 

12. Informacje ekologiczne: 
 

Brak problemów ekologicznych przy manipulowaniu i stosowaniu produktu. 
 

13. Postępowanie z odpadami: 
 

Produkt nie jest substancją niebezpieczną i nie niesie za sobą ryzyka skażenia środowiska. 

Nieskażone opakowania można traktować zatem jak opakowania z gospodarstw domowych. 
 

14. Informacje o transporcie: 
 

Zgodnie z przepisami z Dz.U. Nr 194 poz. 1629 i późniejszymi zmianami. 

Substancja nie zagrażająca w transporcie. 

 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych: 
 

Etykiety wg dyrektyw UE i Dz.U. nr 11 poz. 84 z 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska i odpadach Dz.U. nr62 poz.627 i 628 z 2001r. 
 

16. Inne informacje: 
 

Niniejsze informacje są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy. Charakteryzują produkt pod 

względem środków bezpieczeństwa.  

 


