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1.  Identificação da substância e da empresa 

VERIFY™ SCBI and Test Packs 
Produto N.º S116 CLASSIFICAÇÃO DO PERIGO 

POTENCIAL NFPA 704: 

SDS N.º S116PT SAÚDE:  0 

 INCÊNDIO: 0 

Preparado por: M. Ebers      REACTIVIDADE: 0 

asksteris_msds@steris.com  
Data de criação: 24 de Junho de 2002   Data de revisão: 23 julho de 2014  
Data de revisão final: N/A 
 
STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
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) 
 
STERIS Limited, Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park, Leicester,  
LE5 1QZ, UK 
Número de telefone de emergência: +44 (0) 1895 622 639 
Número de telefone do serviço de informação técnica/produto: +44 (0) 116 276 8636  
 
O VERIFY

™
 fornece resultados de teste exactos para ciclos de OE, vapor ou "flash". Os produtos 

VERIFY
™

 utilizam esporos de Geobacillus stearothermophilus para a esterilização a vapor ou 
Bacillus atrophaeus para utilização de OE. 
 

 

NOME DO PRODUTO: NÚMERO DO 
PRODUTO: 

Indicador biológico autónomo de dupla espécie VERIFY
™

 S3060 

Indicador biológico autónomo de dupla espécie VERIFY
™

 S3061 

Embalagem de teste a vapor biológico VERIFY
™

 S3065 

Embalagem de teste a vapor biológico VERIFY
™

 S3069 

Embalagem de teste por OE biológico VERIFY
™

 S3070 

Embalagem de teste por OE biológico VERIFY
™

 S3071 

Indicador biológico autónomo a vapor (espécie única) 
VERIFY

™
  

S3111 

Indicador biológico autónomo por OE (espécie única) VERIFY
™

 S3112 

INFORMAÇÃO DE EXPEDIÇÃO: NÃO 
RESTRITO 

 

Os Indicadores biológicos e Embalagens de teste VERIFY
™

 NÃO são produtos perigosos, de 

acordo com a Norma OSHA relativa à comunicação do perigo potencial, 29 CFR 1910.1200. 
 
Em caso de exposição acidental, tomar as seguintes medidas de precaução: 
OLHOS: Deve lavar os olhos imediatamente com muita água durante 15 minutos.  Consultar um 
médico se a irritação persistir. 
PELE: Lavar imediatamente com sabão e água.  Consultar um médico caso se desenvolva 
irritação. 
INGESTÃO: Dar água para beber e consultar um médico.    
INALAÇÃO: Remover a vítima da zona contaminada.  Consultar um médico caso apresente 
dificuldade a respirar. 
 
A informação desta folha não é uma especificação e não garante propriedades específicas. A informação destina-se duas conhecimento geral Provider como dois 
saúde e segurança com base em nosso conhecimento sobre o manuseio, armazenamento e uso do produto. Não é aplicável dois usos incomuns ou não-padrão 
do produto ou em que a instrução ou rekommendationer não forem seguidas 
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