BIZTONSÁGI ADATLAP
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Kiállítás dátuma: 2013.10.02.

1. AZ ANYAG/TERMÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
1.1

A termék megnevezése: PULP-X – Pulpa devitalizáló

1.2
1.3

Felhasználási terület: Arzénmentes Fájdalomcsillapító hatású paszta, fogbél devitalizációjára
Gyártó / Szállító
A cég neve: Prevest Denpro Limited
Cím: 38, Industrial Estate, Digiana, Jammu-180010 (India)
Tel.: +91-191-2430442
Fax szám: +91-191-2430442
E-mail: info@prevestdenpro.com
Web: www.prevestdenpro.com
Vészhelyzeti telefon: +91-191-2432548

1.4

Magyarországi forgalmazó: PÁL DENTAL ZRT
1085 Budapest, Pál u. 2.
Tel.: 06-1-318-8953, 06-1-317-0927 Fax: 06-1-318-5295
e-mail: paldental@paldental www.paldental.hu

1.5

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Sürgősségi telefonszáma: 06-80 / 201-199

2. VESZÉLYESSÉG / VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA
Xn- Ártalmas, N- Környezeti veszély

R-mondatok:
R 20/22 – Belélegezve és lenyelve ártalmas
R 36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 43 – Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R 40 – A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított
R 52/53 – Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
S-mondatok:
S 36/37 – Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni
S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 9 – Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó
S 60 – Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani
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3. ÖSSZETÉTEL / összetevőkre vonatkozó információk

INDEX

CAS

EC

Név

Szimbólum

R:

%

10808033

137-58-6

2053028

Xn

22

30-60

10808305

0525-89-4

Xn

36/37/38,43,40,20/22

10- <30

10808026

8022-77-3

Xn

36/37/38, 22

10- <30

604-008-00-0

106-48-9

LIGNOCAIN
POLYOXYMETHYLENE
CAMPHOR
(RACEMIC)
PARACHLOROPHENOL

Xn, N

20/21/22, 52/53

<10

244350-4
203402-6

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
Ha tanácsra van szüksége lépjen kapcsolatba a Poisons Information Centre-rel (Ausztrália: 13
1126, Új-Zéland: 0800 764 766) vagy forduljon orvoshoz.(azonnal).
Lenyelés esetén ne hánytassa a beteget, ne itasson vele tejet vagy olajokat.
Sürgős esetben konzultáljon orvossal és szállítsa a beteget kórházba.
Kétséges esetben, vagy ha a tünetek hosszú ideig fennállnak, mindenképpen hívjon orvost.
Eszméletlen személyt sose itassuk, és ne kényszerítsük nyelésre.

Belégzés esetén:

Vigye a pácienst a friss levegőre és tartsa melegen, amíg
megnyugszik. Ha a légzés szabálytalan vagy megáll,
lélegeztesse és hívjon orvost.
Ne adjon semmit a páciens szájába.
Ha a személy öntudatlan, hívjon mentőt.

Szemmel való érintkezés esetén:

Öblítse a nyitott szemet 15 percen át folyó vízzel.
A szem bepirosodása, fájdalom vagy látás gyengülés esetén
konzultáljon szemészével.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Távolítson el minden szennyezett ruhadarabot. Ne használja
újra ezeket fertőtlenítés nélkül. Alaposan mosson kezet
szappannal és vízzel vagy egy ismert tisztítószerrel. Ha a
szennyezett terület elterjed, vagy a bőr károsodik, konzultáljon
orvossal, vagy a beteget szállítsák kórházba.
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5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Nem lényeges.
6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN
Személyi védelem:

Kerüljük el a szemmel és bőrrel való
érintkezést. Kerülje el az anyag belégzését.
Kövesse a 7-8 pontokban leírtakat,
Nagy mennyiségű kiömlés esetén evakuálja a
személyzetet, és hívjon veszélyes anyagok
ártalmatlanításban jártas szakembereket, akik
rendelkeznek megfelelő védőfelszereléssel.
Ne engedjük a csatornába / felszíni vagy mély
vizekbe. Használjunk hordókat a hulladék
elhelyezésére az alkalmazandó szabályozások
szerint (lásd: 13-as bekezdés). Amennyiben
vizek, folyók szennyeződnének az anyaggal,
figyelmeztesse a hatóságokat a törvényes eljárás
szerint.
Tisztítószerrel való tisztítása javasolt, oldószer
használata nélkül.

Környezetvédelmi intézkedések:

Tisztítási / begyűjtési intézkedések:

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
A tároló helyekre vonatkozó szabályozások mérvadóak, ahol a terméket kezelik.
Tűz – és robbanásveszély információ:
Ajánlott felszerelés és procedúra:

Jogtalan felhasználó kezébe ne kerüljön.
Személyes biztonságot illetően lásd: 8.
paragrafus. A címkén lévő óvintézkedéseket és
az ipari biztonsági előírásokat tartsuk be.
Szemmel és bőrrel nem kerülhet érintkezésbe.
Biztosítsunk biztonsági zuhanyt és szem-mosási
lehetőséget azon a helyen, ahol a terméket
kezelik.
Ahol a készítmény használatban van, tilos a
dohányzás, étkezés és italfogyasztás.
Nyomás alatt sose nyissuk ki a csomagolást.
Szorosan lezárva tároljuk száraz helyen.

Tiltott eszközök és procedúrák:

Tárolás:
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8. KITETTSÉG ÉS VÉDELEM
Használjon személyes védelmi felszereléseket az adatlapban, és a használati utasításban leírtak
szerint .
Technikai intézkedések:
Biztosítson megfelelő szellőzést az anyag felhasználásának helyén, ha a szellőzés nem biztosítható
másképpen, használjon levegőcserélő ventillátorokat.
Időnként ellenőrizze a légkört, különösen a párakoncentrációt.
Kezek védelme:
Fedetlen kéz esetén használjon védőkrémet, de ennek felvitele nem javasolt, ha a szer már
érintkezett a bőrrel. Megfelelő kesztyű használata javasolt.
Szemvédelem: Kerüljük el a szemmel és bőrrel való érintkezést. Biztosítsunk kesztyűt, arcmaszkot
és védő szemüveget a terméket használó személy részére. Szem-mosási lehetőséget biztosítsunk
azon a területen, ahol a terméket folyamatosan használják.
Bőr védelem: Viseljünk megfelelő védő öltözetet. Ezeket a felszereléseket megfelelő állapotban
kell tartani és használat után megtisztítani. További információkért lásd: az S.D.S. Toxikológiai
információk 11-es bekezdése.
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Általános információk:
Fizikai megjelenés:

paszta

Ph:
Olvadási hőmérséklet / Olvadási tartomány:

lehetetlen megállapítani
nincs meghatározva

Forráspont / Forrási tartomány:

részletezett

Lobbanáspont/lobbanási idő:
Gáznyomás:
Oldhatóság vízben / Elegyíthetőség vízzel:
oldhatatlan.
Sűrűség:

nem fontos
nem a tárgyhoz tartozó
oldhatatlan
kijelentett
részletezett
részletezett
részletezett

Olvadáspont/Olvasztási tartomány
Öngyulladási hőmérséklet
Bomlási hő/Bomlási tartomány
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10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
A készítmény stabil a kezelés – és tárolási feltételek mellett a Biztonsági Adatlap 7. paragrafusa
szerint.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK
A készítményt magát illetően nincsenek adatok. Általánosan elfogadott adat, hogy néhány órával az
érintkezés után egy egészséges állat bőrén kevesebb, mint négy esetben okozott szövetkárosodást.
Az anyag belélegzése, a légutakban komoly irritációt idézhet elő.
Az anyaggal való érintkezés bőrreakciókat, irritációt válthat ki.
Az anyag 3. kategóriájú mutációt nem vált ki.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
A termékről nincs ökológiai adat. A terméket nem lehet vízbe vagy folyóba engedni.
Ökotoxicitás:
Rendkívül ártalmas a vízi élőlényekre, hosszú távú károsodást okozhat a vízi környezetben.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
Ne engedjük a csatornába vagy vizekbe.
Hulladék:

Tisztítatlan csomagolás:
Javaslat:

A hulladék újrahasznosítása az aktuális jogszabályoknak
megfelelően történjen, lehetőleg egy jogszerű begyűjtő vagy
cég által. Ne szennyezze a hulladékkal a környezetet vagy a
vizet, he helyezze el azt a természetbe.

A tárolót teljesen ürítse ki. Tartsa meg a tárolón lévő címkét.
Adja oda egy, a hulladék elhelyezésére jogosult vállalkozónak.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
A termék szállítása az intézkedéseknek megfelelően ADR a szárazföldi, RID a vasúti, IMDG a
tengeri és ICAO/IATA a légi szállítást illetően. (ADR 2007-IMDG 2006-ICAO/IATA 2007)
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15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
Ezt a készítmény szerepel/ regisztrálva van: Australian Register of Therapeutic Goods, AUST R
20733, SUSDP Shedule 2.
Kockázati besorolás: [NOHSC:1008(2004)] 3. kiadás és a veszélyes árucikkek szállításáért való
ausztráliai kódok alapján. Korlátozás: (6. pont ) Biztonsági adatlap Practice National kódjaival
összhangban előkészített 2. kiadás [NOHSC:2011(2003)] szerint.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Mivel a végfelhasználó munka feltételei számunkra ismeretlenek, a jelen Biztonsági Adatlapon
közölt információ jelenlegi tudás szintünkön, továbbá a nemzeti és közösségi szabályozáson alapul.
A termék nem használható az 1-es pontban meghatározottaktól eltérően más célokra, írásos kezelési
útmutató beszerzése nélkül. A termék felhasználójának mindenkori felelőssége az összes intézkedés
megtétele a törvényes elvárásoknak és helyi szabályozásoknak megfelelően.
A biztonsági adatlapon lévő információkat a biztonsági elvárások jellemzésének kell tekinteni a
termékünket illetően, nem pedig garanciaként a tulajdonságaira.
A teljes kockázati kifejezések, melyek a 3. pontban találhatóak:
R 11 – Tűzveszélyes
R 20/21/22 – Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 20/22 – Belélegezve és lenyelve ártalmas
R 22 – Lenyelve ártalmas
R 36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 40.C3 – A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított
R 43 – Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R 51/53 – Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

6

