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1.  Identificação da substância/preparado e fabricante 

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and  
Challenge Packs 
Produto n.º LCB020, LCB022, LCB005, e LCB024  

 CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE 
ACORDO COM A NORMA 704 
DA NFPA : 

SDS N.º S284PT SAÚDE:  0 
 INCÊNDIO: 0 

Elaborado por: M. Ebers       REACTIVIDADE: 0 
asksteris_msds@steris.com 
Criado em:   21.05.09          Data de revisão:  10.19.14          Data de revisão: N/A 
 

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, EUA 
Número de telefone de emergência: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Número de telefone do serviço de informação: 1-800-548-4873 (Assistência ao Cliente - 
Produtos de Saúde) 
 

Albert Browne Limited, Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park, 
Leicester, LE5 1QZ, Reino Unido 
Telefone de emergência: +44 (0) 1895 622 639 
Produto / Telefone Informação Técnica n º: +44 (0) 116 276 8636 
 

Este produto NÃO é um produto perigoso, de acordo com a Hazard Communication Standard 
(norma de comunicação de riscos) 29 CFR 1910.1200 da OSHA. O Kit de Monitorização 
Biológica utiliza esporos de Geobacillus stearothermophilus, ATCC 7953.   
 

VERIFY™ V24 and V24 Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) não contêm látex nem 
produtos de borracha natural seca. 
 
MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS: 
OLHOS:  Lavar imediata e abundantemente os olhos com água durante 15 minutos. Consultar 
um médico se a irritação persistir. 
PELE:  Lavar imediatamente com água e sabão. Consultar um médico em caso de irritação. 
INGESTÃO:  Dar água a beber e consultar um médico.    
INALAÇÃO:  Retirar a vítima do local e levá-la para respirar ar fresco. Consultar um médico em 
caso de dificuldade respiratória. 
 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO indicador biológico: 
Precauções de manuseamento e armazenamento:  21 a 25°C, 40 a 60 % de humidade 
relativa, afastado de agentes esterilizantes; não expor a calor excessivo. 
Métodos de eliminação de resíduos:  Os SCBIs que apresentem formação de microrganismos 
e indicadores expirados: antes de eliminar, efectuar o tratamento apropriado para resíduos 
microbiológicos normais e espécies não patogénicas, por exemplo, autoclavar a 121°C durante 
não menos do que 30 minutos, incinerar ou utilizar outros meios adequados. Os SCBIs que não 
apresentem formação de microrganismos podem ser eliminados como resíduos normais. 
 
INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE:  Sem restrições. 
 
 
A informação desta folha não é uma especificação e não garante propriedades específicas. A informação destina-se a proporcionar o conhecimento geral para 
saúde e segurança com base em nosso conhecimento sobre o manuseio, armazenamento e uso do produto. Não é aplicável a inusuais ou não-padrão do 
produto ou em que a instrução ou recomendações não são seguidas.  
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