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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 

 

VERIFY™ V24 and  V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs  
Termékszám: LCB020, LCB022, LCB005 és LCB024  

 NFPA 704 SZERINTI 
VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS: 

SDS szám: S284HU EGÉSZSÉG: 0 

 GYÚLÉKONYSÁG: 0 
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STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US 
Sürgősségi telefonszám: +1-314-535-1395 (STERIS); +1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Információs telefonszám: +1-800-548-4873 (ügyfélszolgálat – egészségügyi termékek) 
 
STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore 
County Offaly, R35 X865, Ireland. 
Sürgősségi telefonszám: +44 (0) 1895 622 639 
Termékkel / műszaki információkkal kapcsolatos telefonszám: +44 (0) 116 276 8636  
 
 
Ez a termék az OSHA veszélyközlési szabvány (29 CFR 1910.1200) értelmében NEM minősül 
veszélyes terméknek. A biológiai monitorozó készlet a Geobacillus stearothermophilus 
(ATCC 7953) spóráit használja.  
 
VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Bilogical Indicator and Challenge Packs(SCBI-k) nem 
tartalmaznak latexet vagy természetes szárazgumi-származékokat. 
 
ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK: 
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki bő vízzel 15 percen keresztül. Ha az irritáció 
nem múlik el, forduljon orvoshoz. 
BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal mossa le szappanos vízzel. Ha irritáció alakul ki, forduljon 
orvoshoz. 
LENYELÉS ESETÉN: Itasson vizet az érintett személlyel, és forduljon orvoshoz.   
BELÉGZÉS ESETÉN: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Bármilyen légzési nehézség 
esetén forduljon orvoshoz. 
 
A BIOLÓGIAI INDIKÁTOR KEZELÉSE ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA: 
Kezelési és tárolási óvintézkedések: 21–25 °C-on, 40–60%-os relatív páratartalmú helyen, 
sterilezőszerektől távol tartandó; ne tegye ki túlzott hőhatásnak. 
Hulladékkezelési módszerek: Növekedést mutató SCBI-k vagy lejárt szavatosságú indikátorok: 
kidobásuk előtt kezelje őket a nem patogén standard mikrobiológiai hulladékok esetében 
megfelelő eljárással, például legalább 30 percig tartó, 121 °C-os gőz-autoklávozással; égesse el 
őket vagy használjon más alkalmas módszert. A növekedést nem mutató SCBI-k normál 
hulladékként semmisíthetők meg. 
 
SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ: Nincs korlátozás. 
 
Az adatlapon közölt információ nem részletes leírás, és nem garantálja különleges tulajdonságot. Az adatgyűjtés célja, hogy általános ismereteket, hogy az 
egészség és a biztonság ismereteink alapján, a kezelés, a tárolás és a termék használatát. Ez nem vonatkozik a szokatlan vagy nem szabványos felhasználása a 
termék, vagy ahol utasítás vagy ajánlás nem követik. 
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