
 

Envirosystems™ Ethylene Oxide Sterilant  
Fişă tehnică de securitate  
în conformitate cu Regulamentul (CE) NR. 453/2010 

Data publicării:  03/03/2017                                                                   Versiunea: 1.0 
 

03/03/2017 RO (română) Ref. FTS:  A500RO 1/9 
 

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a companiei/întreprinderii 
 

1.1. Instrument de identificare a produsului 

Forma produsului : Substanţă 

Denumirea comercială : Envirosystems™ Ethylene Oxide Sterilant 

Codul produsului : PB013, PB015 (FTS nr. A500) 
 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări nerecomandate 

1.2.1. Utilizări relevante identificate 

Utilizare industrială/profesională : Produs numai pentru uz industrial 

Utilizarea substanţei/amestecului : Agent antimicrobian 

1.2.2. Utilizări nerecomandate 

Nu există informaţii suplimentare disponibile. 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei tehnice de securitate 

Producător: 
 
STERIS Corporation 
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Număr de telefon pentru informaţii: 1-800-444-9009 (Serviciul clienţi-Produse de uz ştiinţific) 
Nr. de telefon de urgenţă în S.U.A.1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 

 

Furnizor: 
 
STERIS Limited 
Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park,  
Leicester,  LE5 1QZ, UK 
Nr. de telefon pentru informaţii tehnice/despre produs:  +44 (0) 116 276 8636  
E-mail: asksteris_msds@steris.com  
 
1.4. Număr de telefon pentru situaţii urgente 

Număr pentru situaţii urgente : +44 (0) 1895 622 639 

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
 

2.1. Clasificarea substanţei sau amestecului 

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]Informaţii CLP + clasificarea DPD în secţiunea 2.1 

Gaz inflam. 1 H220  

Gaz sub pres. H280  

Canc.  1B H350  

Mutagenă 1B H340  

Toxicit. acută 3 (Inhalare) H331  

Toxicit. acută 4 (orală) H302   

Irit. cutanate 2 H315   

Irit. oculare 2A H319   

STOT SE 3 H335   
   

Pentru textul complet al frazelor H, a se vedea secţiunea 16.   

 

Clasificare în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE 

F; R12 

T; R23, R45, R46 

R36/37/38 

Pentru textul complet al frazelor R, a se vedea secţiunea 16. 

 

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător 

Nu există informaţii suplimentare disponibile. 
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2.2. Elementele etichetei  

Etichetare în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1272/2008 [CLP], Pictograme de 
pericol (GHS-US) 

: 

  

GHS02 
 

GHS06 

 

GHS04 
 

GHS08 

  

Cuvânt de avertizare (GHS-US) : Pericol 

Fraze de pericol (GHS-US) : Pericol 
H220 - Gaz extrem de inflamabil 
H280 - Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire 
H302 - Nociv în caz de înghiţire 
H315 - Provoacă iritarea pielii 
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor 
H331 - Toxic în caz de inhalare 
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii 
H340 - Poate provoca anomalii genetice  
H350 - Poate cauza cancer  

Fraze de precauţie (GHS-US) : P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse 
de aprindere. Fumatul interzis.  
P261 - Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.  
P264 - Spălaţi-vă bine pe mâini după utilizare.  
P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.  
P271 - A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.  
P281 - Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor.  
P301 + P312 - ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simţiţi bine.  
P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă. 
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o 
poziţie confortabilă pentru respiraţie.  
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai 
multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu 
uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.  
P308 + P313 - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultaţi medicul.  
P312 - Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simţiţi 
bine.  
P330 - Clătiţi gura.  
P332 + P313 - În caz de iritare a pielii: Consultaţi medicul.  
P337 + P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: Consultaţi medicul.  
P362 - Scoateţi îmbrăcămintea contaminată.  
P377 - Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: Nu încercaţi să stingeţi, decât dacă scurgerea 
poate fi oprită în siguranţă.  
P381 - În caz de scurgeri, eliminaţi toate sursele de aprindere.  
P403 + P233 - A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.  
P405 - A se depozita sub cheie.  
P410 + P403 - A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.  
P501 - Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările aplicabile locale, 
naţionale şi internaţionale. 

 

 

2.3. Alte pericole 

Nu există informaţii suplimentare disponibile. 

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii despre constituenţi 
 

3.1. Substanţă 

Denumire Instrument de identificare a 
produsului 

% Clasificare în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE 

Oxid de etilenă (Nr. CAS) 75-21-8 
(Nr. CE) 200-849-9 

100  
Consultaţi Secţiunea 2.1 

 

Denumire Instrument de identificare a 
produsului 

% Clasificare în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008 [CLP] 

Oxid de etilenă (Nr. CAS) 75-21-8 
(Nr. CE) 200-849-9 

100  
Consultaţi Secţiunea 2.1 

 

Pentru textul complet al frazelor R şi H, a se vedea secţiunea 16.   
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3.2. Amestec 
 

Nu se aplică. 
 

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim-ajutor 
 

4.1. Descrierea măsurilor de prim-ajutor 

Măsuri generale de prim-ajutor : Nu administraţi nimic pe gură unei persoane inconştiente. În cazul în care aveţi îndoieli sau dacă 
simptomele persistă, adresaţi-vă unui medic. 

Măsuri de prim-ajutor după inhalare : Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru 
respiraţie. Dacă aceasta nu respiră, asiguraţi-i respiraţie artificială. Solicitaţi imediat asistenţă 
medicală. 

Măsuri de prim-ajutor după contactul cu pielea : Scoateţi imediat îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi imediat pielea cu multă apă timp de cel puţin 
15 minute. În caz de iritare a pielii: Consultaţi medicul. Dacă este cazul, trataţi leziunile 
criogenice încălzind zonele afectate cu apă călduţă. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte 
de a o purta din nou. Aruncaţi articolele din piele contaminate, precum pantofii şi curelele.   

Măsuri de prim-ajutor după contactul cu ochii : În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă timp de 10-15 minute, cu pleoapele 
depărtate şi consultaţi un oftalmolog. Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Clătiţi cu atenţie cu 
apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru 
se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau chemaţi un medic. Nu purtaţi niciodată lentile de contact atunci când lucraţi 
cu oxid de etilenă. 

Măsuri de prim-ajutor după ingestie : În cazul în care victima este complet conştientă/trează, administraţi-i apă sau lapte. Clătiţi gura. 
NU provocaţi voma. Solicitaţi asistenţă medicală de urgenţă. Sunaţi la un CENTRU DE 
INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic dacă nu vă simţiţi bine. 

 

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Simptome/leziuni după inhalare : Poate provoca iritarea căilor respiratorii, a nasului şi gâtului, greaţă, vărsături. Se recomandă 
menţinerea pacientului sub observaţie medicală timp de 24 - 48 de ore de la supraexpunere, 
întrucât edemul pulmonar şi efectele asupra aparatului respirator pot apărea mai târziu. 

Simptome/leziuni după contactul cu pielea : Provoacă iritarea pielii. 

Simptome/leziuni după contactul cu ochii : Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

Simptome/leziuni după ingestie : Înghiţirea acestui material va genera pericole grave asupra sănătăţii. 
 

4.3. Indicaţii privind solicitarea asistenţei medicale imediate şi tratamentului special necesar 

Nu există informaţii suplimentare disponibile. 

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
 

5.1. Mijloace de stingere 

Mijloace de stingere adecvate : Aplicarea din abundenţă a apei. Spumare. Pudră uscată. Dioxid de carbon. Spray de apă.  Prin 
diluarea oxidului de etilenă lichid cu 22 volume de apă, acesta devine neinflamabil. 

Mijloace de stingere neadecvate : Nu există informaţii. 
 

5.2. Pericole speciale care survin în urma utilizării substanţei sau amestecului 

Produşi de descompunere periculoşi în caz de 
incendiu 

: Poate forma compuşi explozivi la contactul cu aerul. Foarte reactiv. 

 

5.3. Recomandare pentru pompieri 

Instrucţiuni de combatere a incendiilor : Oxidul de etilenă este extrem de exploziv în prezenţa flăcărilor şi arde în absenţa oxigenului. 
Oxidul de etilenă în stare lichidă este mai uşor decât apa, iar vaporii sunt mai grei decât aerul şi 
se pot deplasa de-a lungul solului pe distanţe mari către surse de aprindere, iar flacăra se poate 
întoarce înapoi.  Rămâneţi în stare de alertă. Opriţi fluxul de gaz dacă acest lucru nu prezintă 
riscuri, în timp ce răciţi continuu recipientele cu apă. Nu stingeţi flăcările până ce nu este oprită 
scurgerea, întrucât se poate produce o reaprindere, care poate genera o explozie. 

Echipament de protecţie pentru pompieri : Utilizaţi un aparat autonom de respirat (SCBA) care funcţionează în modul de administrare a 
presiunii la cerere şi îmbrăcăminte rezistentă la substanţele chimice. Nu pătrundeţi în zona 
incendiului fără echipament de protecţie adecvat, inclusiv protecţie respiratorie. 

Alte informaţii : Pericol! Lichid extrem de inflamabil şi gaz sub presiune. Vaporii sunt extrem de inflamabili şi se 
pot aprinde cu uşurinţă în prezenţa sarcinilor statice, scânteilor şi flăcărilor la concentraţii mai 
mari de 2,6%. 

 

SECŢIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale 
 

6.1. Măsuri de precauţie personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Măsuri generale : Trataţi orice scurgere de oxid de etilenă ca pe o urgenţă. 
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6.1.1. Pentru personal de non-urgenţă 

Echipament de protecţie : Utilizaţi un aparat autonom de respirat (SCBA) care funcţionează în modul de administrare a 
presiunii la cerere şi îmbrăcăminte rezistentă la substanţele chimice. 

Proceduri de urgenţă : Opriţi scurgerile dacă acest lucru poate fi realizat în condiţii de siguranţă. Evacuaţi personalul 
neesenţial. 

6.1.2. Pentru personal de urgenţă 

Echipament de protecţie : Utilizaţi un aparat autonom de respirat (SCBA) care funcţionează în modul de administrare a 
presiunii la cerere şi îmbrăcăminte rezistentă la substanţele chimice 

Proceduri de urgenţă : Opriţi scurgerile dacă acest lucru poate fi realizat în condiţii de siguranţă. Evacuaţi personalul 
neesenţial. 

 

6.2. Măsuri de precauţie pentru mediu 

Evitaţi pătrunderea în sistemele de canalizare şi de alimentare cu apă. Notificaţi autorităţile în cazul pătrunderii lichidelor în sistemele de canalizare şi de 
alimentare cu apă. Evitaţi dispersarea în mediu. 
 

6.3. Metode şi materiale pentru izolarea materiilor scurse şi curăţare 

Metode pentru curăţare : Scurgerile trebuie gestionate de către personalul de curăţenie instruit corespunzător şi echipat 
cu măşti de protecţie respiratorie şi ochelari de protecţie. Eliminaţi toate sursele de aprindere. 
Utilizaţi apă pentru a dilua materialul. Opriţi scurgerile cu obstacole sau materiale absorbante 
pentru a preveni deplasarea şi pătrunderea în sistemele de canalizare sau în apele curgătoare. 
Absorbiţi scurgerile cât mai repede posibil, folosind materiale solide inerte, precum argilă sau 
diatomit. Respectaţi reglementările aplicabile locale, naţionale şi internaţionale.  

 

6.4. Trimiteri la alte secţiuni 

A se vedea capitolul 8. Măsuri de control al expunerii şi protecţie personală. 

SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare 
 

7.1. Măsuri de precauţie pentru manipularea în siguranţă 

Măsuri de precauţie pentru manipularea în 
siguranţă 

: Citiţi eticheta înainte de utilizare. Evitaţi orice contact cu ochii şi pielea şi nu inhalaţi vapori şi 
lichid pulverizat. Păstraţi la distanţă de materialele incompatibile. A se utiliza numai într-un spaţiu 
bine ventilat. 

Măsuri de igienă : Păstraţi o igienă generală corespunzătoare şi curăţenia spaţiului de lucru. Spălaţi-vă bine pe 
mâini după utilizare. Îmbrăcămintea contaminată trebuie spălată bine, pentru a elimina 
potenţialul pericol de izbucnire întârziată a unui incendiu. Nu consumaţi alimente şi băuturi şi nu 
fumaţi în timpul utilizării acestui produs. 

 

7.2. Condiţii de depozitare în siguranţă, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

Măsuri tehnice : Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Trebuie să existe la dispoziţie o instalaţie de spălare/apă pentru 
curăţarea ochilor şi a pielii. 

Condiţii de depozitare : Păstraţi doar în recipientul original, într-un loc răcoros, uscat, bine ventilat. Păstraţi recipientul 
închis etanş. 

Materiale incompatibile : Amine, amoniac, apă, acizi, baze, cloruri metalice, oxizi metalici, potasiu metalic, mercaptani, 
alcooli, oxidanţi şi multe alte materiale organice şi anorganice. 

Interdicţii cu privire la depozitarea împreună a 
substanţelor 

: Păstraţi la distanţă de materialele incompatibile. 

Zona de depozitare : Depozitaţi într-o zonă uscată, răcoroasă şi bine ventilată. 
 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

Nu există informaţii suplimentare disponibile. 

SECŢIUNEA 8: Măsuri de control al expunerii/protecţie personală 
 

8.1. Parametri de control 
 

Oxid de etilenă (75-21-8) 

S.U.A. – ACGIH ACGIH (TWA 8 ore) (ppm) 1 ppm 

S.U.A. – IDLH S.U.A. IDLH (ppm) 800 ppm 

S.U.A. – OSHA OSHA PEL (TWA 8 ore) (ppm) 1,0 ppm (nivel de acţiune 0,5 ppm) 

S.U.A. – OSHA OSHA PEL (STEL 15 min.) (ppm) 5 ppm 

Spania LTEL (8 ore) (ppm) 1 ppm 

Marea Britanie LTEL (8 ore) (ppm) 5 ppm 

UK – SDE EH40 STEL 

Olanda LTEL (8 ore) (mg/m3) 0,84 mg/m3 
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8.2. Măsuri de control al expunerii 

Măsuri tehnice de control adecvate : Asiguraţi o ventilaţie adecvată folosind un sistem de protecţie împotriva exploziilor. Dispozitivele 
electrice amplasate în zonele unde se manipulează oxidul de etilenă trebuie să fie proiectate şi 
concepute în conformitate cu codurile de incendiu. Trebuie să existe la dispoziţie spălătoare de 
ochi şi duşuri de urgenţă în imediata apropiere a zonelor potenţiale de expunere. Se recomandă 
ventilarea de evacuare locală pentru a păstra nivelul vaporilor sub valoarea limită de prag (TLV). 

Echipament individual de protecţie : Echipamentul individual de protecţie trebuie ales în funcţie de condiţiile de manipulare sau 
utilizare a produsului. Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi. Ochelari de protecţie. Evitaţi 
expunerile inutile.   

   

Protejarea mâinilor : Purtaţi mănuşi de protecţie. Utilizaţi mănuşi din neopren. Utilizaţi mănuşi fabricate din materiale 
rezistente la acţiunea agenţilor chimici, precum cauciuc nitrilic greu, în cazul în care se 
preconizează contactul frecvent sau prelungit cu substanţa. 

Protejarea ochilor : Purtaţi ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie pentru ochi, inclusiv ochelarii care 
asigură protecţia împotriva picăturilor de substanţe chimice şi masca de faţă, trebuie purtate 
atunci când există posibilitatea contactului cu ochii, din cauza pulverizării lichidului sau 
particulelor din aer. Nu purtaţi lentile de contact. 

Protejarea pielii şi a corpului : A se purta echipamentul de protecţie corespunzător. Şorţ de cauciuc, cizme. 

Echipament de protecţie respiratorie : Lucraţi în zone bine ventilate sau utilizaţi echipament de protecţie respiratorie adecvată. În 
situaţii de urgenţă, purtaţi o mască adecvată sau SCBA. Factorii de protecţie variază în funcţie 
de tipul echipamentului de protecţie respiratorie utilizat. 

Alte informaţii : Nu consumaţi alimente şi băuturi şi nu fumaţi în timpul utilizării. 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţi fizice şi chimice 
 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Stare fizică : Lichid 
  

Aspect : Limpede 

Culoare : Incolor 
  

Miros : Dulce ca eterul 
  

Prag de miros : 261 ppm-detectabil; 500-700 ppm recognoscibil 
  

pH : 7 
  

 Rata de evaporare  : 100% volatil în funcţie de volum 
  

Punct de topire : -112C 
  

Punct de îngheţ : -112C 
  

Punct de fierbere :  -10,4C 

Punct de aprindere : Aparat Tag cu vas închis: < -18C 

Temperatură de autoaprindere : 445C; Arde în absenţa aerului. 

Temperatură de descompunere : ~773K 

Inflamabilitate (solid, gaz) : Inflamabil 
  

Presiunea vaporilor : 1095 mm Hg @ 20C 
  

Densitate relativă a vaporilor la 20C : Nu există date disponibile 
  

Densitate relativă : 0,875 @ 20C 

Densitate : Nu există date disponibile 

Solubilitate : Apă: complet solubil 
  

Log Pow (coeficient de partiţie octanol/apă) : Nu există date disponibile 
  

Vâscozitate cinematică : Nu există date disponibile 
  

Vâscozitate dinamică : 0,255 cps @ 27C 

Proprietăţi explozive : Nu există date disponibile 
  

Proprietăţi oxidante : Nu este oxidant 
  

Limite de explozie : Limita superioară de inflamabilitate: 100% vol/vol; Limita inferioară de inflamabilitate: 
2,6% vol/vol 
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9.2. Alte informaţii 

Nu există informaţii suplimentare disponibile. 

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 
 

10.1. Reactivitate 

Nu este reactiv în condiţii normale. În condiţii anormale (de exemplu încălzire externă, contaminare), pot apărea procese de descompunere termică şi 
polimerizare rapidă, care pot duce la explozii. 
10.2. Stabilitate chimică 

Materialul este stabil pentru perioade lungi de timp, în recipiente închise ermetic, sub presiune, la temperatura camerei, în condiţii normale de depozitare 
şi manipulare. Vaporii pot exploda dacă sunt expuşi la surse obişnuite de aprindere. În prezenţa unor catalizatori, se pot produce reacţii de polimerizare 

şi descompunere a lichidului, iar aceste procese se accelerează la temperaturi de peste 426C. 

10.3. Posibilitate de reacţii periculoase 

Reacţia periculoasă de polimerizare exotermă se poate produce în momentul contaminării sau încălzirii oxidului de etilenă. 

10.4. Condiţii de evitat 

Evitaţi depozitarea la căldură (aprox. 38C) pentru a preveni reacţia de polimerizare.  Nu depozitaţi la temperaturi mai mari de 52C, în nicio 
circumstanţă. Evitaţi contactul oxidului de etilenă cu materialele incompatibile, pentru a preveni reacţia de polimerizare puternic exotermă. Preveniţi 
expunerea la toate sursele de aprindere, precum căldură, flacără, produse din tutun aprinse sau scântei electrice ori mecanice. 

 

10.5. Materiale incompatibile 

Amine, amoniac, apă, acizi, baze, cloruri metalice, oxizi metalici, potasiu metalic, mercaptani, alcooli, oxidanţi şi multe alte materiale organice şi 
anorganice. 

 

10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Monoxid de carbon şi dioxid de carbon. 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 
 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută : Nociv în caz de inhalare sau de înghiţire. 
 

 
 

Oxid de etilenă (75-21-8) 

LD50 oral şobolan 330 mg/kg, şobolan  

LD50 dermic şobolan Nu este disponibil 

LD50 dermic iepure Nu este disponibil 

LC50 inhalare, şobolan (mg / l) 5748 ppm (şobolan mascul); 4439 ppm (şobolan femelă); 5029 ppm (şobolan - sexe 
combinate)  

ATE (orală) Nu este disponibil 

ATE (dermic) Nu este disponibil 

ATE (gaze) Nu este disponibil 

ATE (vapori) Nu este disponibil 

ATE (praf, ceaţă) Nu este disponibil 
 
 

Coroziune/iritaţie cutanată : Provoacă iritarea pielii. 

Leziuni/iritaţii oculare grave : Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

Sensibilizare respiratorie sau cutanată : Neclasificat 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Mutagenitatea celulelor germinale : În timp ce oxidul de etilenă a demonstrat, în cadrul unor studii epidemiologice, în timpul expunerii 
lucrătorilor, o incidenţă crescută a aberaţiilor cromozomiale şi a schimburilor de cromatide surori, 
relevanţa unor astfel de efecte în evaluarea pericolelor asupra sănătăţii umane este în prezent 
incertă.  

Carcinogenitate : NIOSH nu a raportat existenţa vreunui risc general ridicat în ce priveşte apariţia oricărui tip de 
cancer sau altor afecţiuni la nivelul populaţiei generale; cu toate acestea, în rândul acelor 
lucrători cu expunere foarte mare la oxidul de etilenă (combinaţie între nivelul de expunere şi anii 
lucraţi) există un risc ridicat de apariţie a cancerelor hematologice la bărbaţi şi cancer de sân la 
femei.  

Toxicitate reproductivă : Neclasificat 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
Unele date epidemiologice limitate sugerează că incidenţa avortului spontan este mai ridicată în 
cazul femeilor expuse la oxidul de etilenă.  

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific 
(expunere unică) 

: Supraexpunerea la acest produs poate afecta pielea, ochii, sistemul respirator, ficatul, rinichii, 
creierul, sângele, sistemul de reproducere şi sistemul nervos central. 

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific 
(expunere repetată) 

: În caz de ingerare, poate provoca anemie, iritaţii gastrointestinale, poate avea efecte asupra 
ficatului, rinichilor şi glandelor suprarenale. 
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Pericol prin aspirare : În situaţia puţin probabilă de ingerare, poate apărea aspirarea în timpul înghiţirii sau vărsăturilor, 
ceea ce poate cauza leziuni pulmonare. 

Efecte şi simptome potenţial adverse asupra 
sănătăţii umane 

: Nociv în caz de înghiţire. 

 

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 
 

12.1. Toxicitate 

Ecologie - apă : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
 

 Oxid de etilenă (75-21-8) 

LC50 peşti 1 57-84 mg/l (timp de expunere: 96 h - specie: Pimephales promelas) 

LC50 Daphnia 1 137-300 mg/l (timp de expunere: 96 h - specie: Daphnia magna) 

LC50 nevertebrate 490 mg/l (timp de expunere: 48 ore - specie: creveţi de apă sărată) 
 

 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 

Oxid de etilenă (75-21-8) 

Persistenţă şi degradabilitate INFORMAŢII PRIVIND IMPACTUL DIN PUNCT DE VEDERE CHIMIC: BOD5: 0,35 p/p. 
BOD10: 1,1 p/p. BOD20: 1,3 p/p. 

 

 

12.3. Potenţial de bioacumulare 

Oxid de etilenă (75-21-8) 

Potenţial de bioacumulare Coeficientul de partiţie octanol/apă (log Kow) este scăzut. Coeficientul de partiţie între ulei şi 
apă este scăzut. Datorită solubilităţii ridicate în apă şi coeficientului scăzut Log Kow, apariţia 
fenomenului de bioconcentrare este puţin probabilă. Oxidul de etilenă hidrolizează la 
etilenglicol. Biodegradarea oxidului de etilenă se produce cu o frecvenţă moderată, după 
aclimatizare (degradare 3-20% după 5 zile; 70% după 20 zile). Biodegradarea are loc în 
instalaţiile de tratare a apelor uzate. Oxidul de etilenă are un timp de înjumătăţire aproximativ 
în atmosferă de 105 zile. OE nu este absorbit cu uşurinţă în sedimente sau soluri şi nu 
persistă în soluri; dacă este absorbit, organismele din sol nu vor converti OE în glicoli, 
eliminând persistenţa sa din sol.  

 
 
 

 

12.4. Mobilitate în sol 

OE nu este absorbit cu uşurinţă în sedimente sau soluri  

 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

Nu există informaţii suplimentare disponibile. 
 

12.6. Alte efecte adverse 

Nu există informaţii suplimentare disponibile.   
 

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 
 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Recomandări privind eliminarea deşeurilor : GESTIONAREA/ELIMINAREA DEŞEURILOR: Când este eliminat, oxidul de etilenă reprezintă 
un deşeu RCRA periculos, având codul de deşeu U115 (produs chimic comercial - figurează pe 
lista cu substanţe toxice şi inflamabile). Deşeurile din oxid de etilenă pot fi incinerate într-un 
incinerator aprobat de deşeuri periculoase sau pot fi tratate biologic într-o unitate adecvată. NU 
INCINERAŢI RECIPIENTELE CARE CONŢIN OXID DE ETILENĂ. Este interzisă eliminarea 
oxidului de etilenă la un depozit de deşeuri. Aruncaţi deşeurile în conformitate cu toate legile şi 
reglementările federale, statale şi locale.  

Informaţii suplimentare : ELIMINAREA RECIPIENTULUI:  Recipient nereîncărcabil.  Nu reutilizaţi şi nu reîncărcaţi 
recipientul.  Aerisiţi cartuşele goale conform instrucţiunilor din manualul echipamentului. După 
aerisire, eliminaţi alături de deşeurile normale, care nu se incinerează. 
 

Nu contaminaţi alimentele, hrana pentru animale sau apa prin depozitare sau aruncare.    

Eliminarea pesticidelor 

Nu străpungeţi cartuşele neutilizate. Deşeurile de pesticide sunt foarte periculoase.  Eliminarea 
necorespunzătoare a pesticidelor în exces reprezintă o încălcare a legii federale. Dacă aceste 
deşeuri nu pot fi eliminate în conformitate cu instrucţiunile de pe etichetă, contactaţi Agenţia 
statală de gestionare a pesticidelor, Agenţia de control asupra mediului sau Reprezentantul 
pentru gestionarea deşeurilor periculoase la cel mai apropiat Biroul regional EPA pentru 
îndrumare. 

Ecologie - deşeuri : Evitaţi dispersarea în mediu. 
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SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 
 

În conformitate cu DOT 

Descrierea documentelor de transport 
(numai pe teritoriul S.U.A.) 

: ONU 1040, Oxid de etilenă, 2.3 (2.1) Pericol de inhalare Zona D, DOT-SP11265 

(DOT-SP11265 nu prevede etichetarea cutiei ca Toxică de către STERIS decât pentru 
transportul intern pe teritoriul S.U.A.) 

Denumirea corectă pentru expediţie : Oxid de etilenă 

Nr. ONU (DOT) : ONU1040 

Departamentul de transport (DOT) Clase de 
pericol 

: 2.3 (2.1) 

Grupul de ambalare  Nu se aplică. 

   

Descrierea documentelor de transport (în 
afara teritoriului S.U.A.) 

 ONU 1040, Oxid de etilenă, 2.3 (2.1), Toxic, Gaz inflamabil 

Denumirea corectă pentru expediţie  Oxid de etilenă 

Nr. ONU  ONU 1040 

Clase de pericol  2.3 (2.1) 

Grupul de ambalare  Nu se aplică. 

Informaţii suplimentare 

Alte informaţii :  

Transport rutier/feroviar 

Clasa: ADR/RID : ONU 1040, Oxid de etilenă, 2.3 (2.1) Toxic, Gaz inflamabil, Clasa 2, Cod de clasificare 2TF, 
Nr. 263 pentru identificarea pericolului 

Transport maritim 

Clasa:  IMDG : ONU 1040, Oxid de etilenă, 2.3 (2.1)  

Poluant marin: Nu 

Transport aerian 

Clasa: ICAO/IATA : Interzis. Acest produs nu poate fi expediat pe cale aeriană.  
 

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare 
 

15.1. Reglementări/legi privind securitatea, sănătatea şi mediul specifice pentru substanţa sau amestecul în cauză 

15.1.1. Reglementări UE 
 

Această substanţă a fost înregistrată în conformitate cu regulamentul REACH. Anexa XVII REACH conţine restricţii cu privire la furnizarea substanţelor 
şi amestecurilor către publicul larg. 

 
15.2. Evaluarea securităţii chimice 

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securităţii chimice.  

 

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 
 

Data revizuirii : 03/03/2017 

Alte informaţii : Nu există informaţii suplimentare. 
 

 

Textul complet al frazelor H: 

Toxicit. acută 3 (Inhalare) Toxicitate acută (inhalare), categoria 3 

Toxicit. acută 4 (orală) Toxicitate acută (orală), categoria 4 

Canc. 1B Cancerigen, categoria 1B 

Irit. oculare 2A Provoacă o iritare gravă a ochilor, categoria 2A 

Gaz inflam. 1 Gaz inflamabil, categoria 1 

Mutagenă 1B Mutagenă, categoria 1B 

Gaz sub pres. Gaz sub presiune 

Irit. cutanate 2 Coroziune/iritaţie cutanată, categoria 2 

STOT SE 3 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (expunere unică), categoria 3 

H220 Gaz extrem de inflamabil 

H280 Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire 

H302 Nociv în caz de înghiţire 

H315 Provoacă iritarea pielii 
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H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor  

H331 Toxic în caz de inhalare 

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii 

H340 Poate provoca anomalii genetice (indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente 
că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol). 

H350 Poate provoca cancer (indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă 
cale de expunere nu provoacă acest pericol). 

F Foarte inflamabil 

T Toxic 

R12 Extrem de inflamabil 

R23 Toxic prin inhalare 

R36/37/38 Iritant pentru ochi, pentru sistemul respirator şi pentru piele 

R45 Poate cauza cancer 

R46 Poate provoca modificări genetice ereditare 
 

 
 

 

 

 

Informaţiile din acest document nu constituie o specificaţie şi nu garantează proprietăţi specifice. Documentul conţine informaţii generale cu privire la sănătate şi siguranţă pe baza cunoştinţelor noastre 
despre manipulare, depozitare şi utilizare a produsului. Acestea nu se aplică la utilizări neobişnuite sau non-standard ale produsului sau în cazurile în care instrucţiunile ori recomandările nu sunt 
respectate. 


