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1.  Identificação da substância e da empresa 

 

VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape 
Produto N.º Ver lista em baixo CLASSIFICAÇÃO DO PERIGO POTENCIAL NFPA 704: 

FDS N.º S298PT SAÚDE: 0 

INCÊNDIO: 0 

Preparado por: M. Ebers     REATIVIDADE: 0 

asksteris_msds@steris.com  
Data de criação:   09/27/2016     Data de revisão:  3/30/2017     Data de revisão: NA 
 

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) 
 
Albert Browne 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  
 
 

NOME DO PRODUTO: NÚMERO DO PRODUTO: 

VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape PCC070 

VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape - 6 rolos por caixa PCC071 

INFORMAÇÃO DE EXPEDIÇÃO: NÃO RESTRITO 
 
 
De acordo com a Norma OSHA relativa à comunicação do perigo potencial, 29 CFR 1910.1200, 
este produto NÃO é perigoso. 
 
O produto indicador listado é fabricado sem melamina, chumbo e metais pesados. 
 
O produto indicador listado não contém componentes derivados de fontes de origem animal.  
 
O produto indicador listado não contém látex de borracha natural. 
 
Manuseamento e eliminação da fita indicadora: 
Precauções de manuseamento e armazenamento: Manter a caixa bem fechada. Armazenar a 
uma temperatura entre os 16 °C e os 24 °C e a uma humidade relativa entre 30 e 60%.   
Métodos de eliminação de resíduos: Eliminar os indicadores usados/expirados e a embalagem 
no contentor do lixo de acordo com os regulamentos federais, estatais e locais.  
 
As informações constantes desta ficha não constituem uma especificação e não garantem propriedades específicas. Estas informações destinam-se a fornecer 
conhecimento geral no que diz respeito à saúde e segurança com base no nosso conhecimento sobre o manuseamento, armazenamento e utilização deste 
produto. Não se aplicam a utilizações do produto invulgares ou não padronizadas ou quando as instruções ou recomendações não são seguidas. 
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