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1.  Identificação da substância e da empresa 

 
Ultrasonic Indicator VERIFY™ 
Produto Nº U501 e U505 NFPA 704 CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO: 

FDS Nº S270PT PERIGO PARA A SAÚDE: 0 

 INFLAMABILIDADE:  0 

Preparado por: M. Ebers      REATIVIDADE:  0 

asksteris_msds@steris.com  
Criado em: June 19, 2017  Revisado em: N/A 
 

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Número de telefone para emergência: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Número de telefone para informações: 1-800-548-4873 (Serviço ao cliente – Produtos para 
medicina) 
 
Albert Browne Limited, Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park, 
Leicester, LE5 1QZ, UK 
Número de telefone para emergência: +44 (0) 1895 622 639 
Número de telefone para informações técnicas/sobre o produto: +44 (0) 116 276 8636  
 

NOME DO PRODUTO: NÚMERO DO PRODUTO: 

Indicador ultrassônico VERIFY™ U501 

Suporte do indicador ultrassônico VERIFY™  U505 

INFORMAÇÕES SOBRE REMESSA: NÃO RESTRITA 

 
Estes produtos NÃO são produtos perigosos de acordo com o Hazard Communication Standard 
(Padrão de Comunicação de Risco) da OSHA (U.S. Occupational Safety and Health 
Administration – Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA), 
29 CFR 1910.1200. 
 

O Indicador ultrassônico VERIFY™ não contém produtos de látex nem de borracha natural seca. 
 

O Indicador ultrassônico VERIFY™ contém material de origem aviária. 
 
No caso de exposição acidental, tome as seguintes medidas de precaução: 
OLHOS: Lave os olhos imediatamente com muita água durante 15 minutos. Procure assistência 
médica se alguma irritação persistir. 
PELE: Lave imediatamente com água e sabão. Procure assistência médica se alguma irritação 
aparecer. 
INGESTÃO: Dê água para beber e procure orientação médica. 
INALAÇÃO: Retire a pessoa para uma zona ao ar livre. Procure assistência médica se houver 
qualquer problema respiratório. 
 
Manuseio e descarte das fitas de monitoração química: 
Precauções para manuseio e armazenamento: Mantenha a caixa bem fechada. Deve-se usar 
luvas ao usar este produto. Guarde em temperatura entre 5 °C e 30 °C e umidade relativa de  
30-60 %. 
Métodos de descarte de resíduos: Descarte indicadores químicos e caixas usados/vencidos 
em recipientes de lixo que estejam de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais.  
 
As informações contidas nesta página não são uma especificação e não garantem propriedades específicas. As informações se destinam a fornecer um 
conhecimento geral relacionado à saúde e à segurança com base em nosso conhecimento a respeito do manuseio, armazenamento e uso do produto. Elas não 
se aplicam a usos incomuns ou não padronizados do produto ou quando as instruções ou recomendações não forem seguidas. 
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