FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
Data de lançamento – 01/07/2006.
1. Identificação do Produto e da Empresa
Produto:
Nome Comercial:
Fabricante:

Discos para antibiograma
Sensidisc, Polisensidisc
DME – Diagnósticos Microbiológicos Especializados
Av. Antônio Cavasana, 97, Concórdia III.
Araçatuba/SP - CEP: 16013-385
Tele/Fax: (18) 3621 8670
E-mail: comercial@dme.ind.br – dmecomercial@uol.com.br
CNPJ nº 65.013.120/0001-79
CEVS nº 350280401-245-000006-1-2/SSHP
Autorização/Ministério da Saúde nº 1.04.016-0
Registro no Ministério da Saúde nº 10401600019

2. Composição e Informações sobre o produto
Nº CAS

Mistura

3. Identificação de Perigos
Riscos:

Não é classificado como de risco. Alguns discos impregnados
com antibióticos podem causar sensibilidade por contato com a
pele em indivíduos mais sensíveis.

4. Medidas de Primeiros Socorros
Primeiros socorros – Olhos
Primeiros socorros – Pele
Primeiros socorros – Ingestão
Primeiros socorros – Inalação

Não aplicável.
Lave a pele com água e sabão.
Lave a boca com água deite-a fora.
Não aplicável.

5. Medidas contra Incêndio
Meios de extinção – Adequado
Proteção das pessoas envolvidas
no combate a incêndios.

Utilize pulverizador de água, espuma, químicos secos ou
dióxido de carbono.
O uso de respirador aprovado/credenciado ou equivalente é
obrigatório.

6. Medidas em caso de Acidentes
Precauções pessoais
Derramamento

Luvas de vinil descartáveis.
Varra para recipientes adequados para recuperação/ inutilização.

7. Manuseamento e Armazenamento
Manuseamento
Armazenamento

Evite o contato com os olhos, pele e vestuário.
A temperatura de armazenagem deve ser controlada entre -20 e
8º C (Vide rótulo)

8. Controles de Exposição/Proteção Individual
Medidas de proteção – Respiratório
Medidas de proteção – Mãos
Medidas de proteção – Olhos
Medidas de proteção – Corpo

Não aplicável.
Luvas de vinil descartáveis.
Não aplicável.
Avental de laboratório.
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9. Propriedades Físicas e Químicas
Estado físico

Discos de papel de 6,35 mm com código impresso, impregnados com substância antimicrobiana.

10. Estabilidade e Reatividade
Estabilidade

Estável em condições normais.

11. Informações Toxicológicas
Toxicidade aguda
Sensibilização – Pele

Baixo nível de toxicidade aguda.
A possibilidade de sensibilização alérgica deve ser considerada.

12. Informações Ecológicas
Dados ecológicos para este produto não estão disponíveis. Nenhum problema ecológico é
esperado quando o produto é manuseado e utilizado com cuidado e atenção.
13. Tratamento e Disposição
Resíduos químicos e remanescentes devem ser rotineiramente manuseados como resíduo
especial. Devem ser descartados de acordo com as leis ambientais e demais regulamentações vigentes no
país em questão. Para assegurar conformidade com a legislação, recomendamos que os usuários dos nossos
produtos procurem informações com as autoridades locais, e ou uma empresa licenciada para descarte de
resíduos.
14. Informações sobre transporte
GGVE/GGVS:
ICAO/IATA-DGR:
IMDG-CODE:

RID/ADR:
UN-Nº:
MFAG:
SEM:

15. Informações Regulamentares
Frases relativas ao risco
Frases de segurança
CE Classificação

Não aplicável.
S24 – Evitar o contato com a pele.
Não classificado.

16. Outras Informações
Primeira Versão MSDS
Observações

01/07/2006.
Esta ficha de segurança (MSDS MATERIAL SAFETY
DATA SHEET) aplica-se aos seguintes produtos não
perigosos: A todos os discos codificados pelo MS.

