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SEÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da empresa 

1.1. Identificação do produto 

Forma do produto : Mistura 

Nome do produto : Savanna RVP Control Set 

Código do produto : M400 

Grupo do produto : Kit 

1.2. Usos recomendados da substância ou mistura e usos não recomendados 

1.2.1. Usos relevantes identificados 

Especificações de uso industrial/profissional : Para diagnóstico in vitro 

1.2.2. Usos desaconselhados 

Restrições de uso : Uso profisisonal de dispositivos médicos 

1.3. Identificação do fornecedor da FISPQ 

1.4. Número do telefone de emergência 

Número de emergência : 1.866.519.4752 
 

SEÇÃO 2: Identificação de perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP] 

Não classificado 

Efeitos adversos físico-químicos,  para a saúde humana e ambientais 

Esse produto não apresenta riscos específicos conhecidos, desde que manuseado de acordo com as boas práticas de higiene e segurança ocupacional. 

2.2. Elementos de rotulagem 

De acordo com as diretivas da CE ou os regulamentos nacionais correspondentes, não há nenhuma obrigação de rotulagem para este produto. 

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP] 

Rotulagem não aplicável 

2.3. Outros perigos 

Nenhuma informação adicional disponível 

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes 

3.1. Substâncias 

Não aplicável 

3.2. Misturas 

Esta mistura não contém nenhuma substância que deva ser mencionada segundo os critérios da secção 3.2 do anexo II do REACH 

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Medidas de primeiros-socorros após inalação : Remover a pessoa para local ventilado e a mantê-la em repouso numa posição que não 
dificulte a respiração. 

Medidas de primeiros-socorros após contato com a pele : Lavar a pele com bastante água. 

Medidas de primeiros-socorros após contato com os olhos : Enxaguar os olhos com água, por medida de precaução. 

Medidas de primeiros-socorros após ingestão : Ligar para um centro de controle de envenenamento/médico se sentir mal-estar. 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios 

Nenhuma informação adicional disponível 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Tratar os sintomas. 

Fabricante 

Quidel Corporation 
10165 McKellar Court 
92121 San Diego, CA - U.S.A 
T 1.800.874.1517 - F 1.858.453.4338 
qehs@quidel.com - quidel.com 

mailto:qehs@quidel.com
http://quidel.com/
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SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio 

5.1. Meios de extinção 

Meios de extinção adequados : Jato de água, pó seco, espuma. 

5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura 

Produtos perigosos de decomposição em caso de incêndio : Fumaça tóxica pode ser emitida. 

5.3. Recomendações para a equipe de combate a incêndio 

Proteção durante o combate a incêndios : Não tentar agir sem equipamento de proteção adequado.  Equipamento autônomo de respiração. 
Vestimenta protetora completa. 

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

6.1.1. Para não-socorristas 

Procedimentos de emergência : Ventilar a área onde houve o derramamento. 

6.1.2. Para socorristas 

Equipamento de proteção : Não tentar agir sem equipamento de proteção adequado.  Para mais informações consultar 
a seção 8: "Controle da exposição/proteção individual". 

6.2. Precauções ambientais 

Evite a liberação para o meio ambiente. 

6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza 

Métodos de limpeza : Recuperação mecânica do produto. 

Outras informações : Descartar os materiais ou residuos sólidos em um local autorizado. 

6.4. Referência a outras seções 

Para mais informações, consulte a seção 13. 

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento 

7.1. Precauções para manuseio seguro 

Precauções para manuseio seguro : Assegurar boa ventilação da bancada. Usar equipamento de proteção individual. 

Medidas de higiene : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar sempre as mãos após o 
manuseio do produto. 

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades 

Condições de armazenamento : Armazenar em local bem ventilado. Manter em local fresco. 

7.3. Utilizações finais específicas 

Nenhuma informação adicional disponível 

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual 

8.1. Parâmetros de controle 

Nenhuma informação adicional disponível 

8.2. Controles de exposição 

Controles apropriados de engenharia: 

Manter boa ventilação da bancada. 
 

Materiais para roupas de proteção: 

Jaleco 
  

 

Proteção para os olhos: 

Óculos de segurança 
 

Proteção para a pele e o corpo: 

Usar roupas de proteção adequada 
  

Proteção respiratória: 

Em caso de ventilação insuficiente, utilizar equipamento respiratório adequado 
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Símbolo(s) do equipamento de proteção individual: 

    

Controles de exposição ambiental: 

Evitar a liberação para o meio ambiente. 

Outras informações: 

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

9.1. Informações sobre propriedades físico-químicas básicas 

Estado físico : Líquido 

Aspecto : Swab. Controles líquidos em frascos de plástico ou vidro. 

Cor : Incolor. 

Odor : Inodoro. 

Limiar de odor : Não há dados disponíveis 

pH : Neutro – Tampão de controle positivo e negativo Savanna 

Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1) : Não há dados disponíveis 

Ponto de fusão : Não há dados disponíveis 

Ponto de solidificação : Não aplicável 

Ponto de ebulição : Não há dados disponíveis 

Ponto de fulgor : Não aplicável 

Temperatura de auto-ignição : Não aplicável 

Temperatura de decomposição : Não há dados disponíveis 

Inflamabilidade (sólido/gás) : Não inflamável 

Pressão de vapor : Não há dados disponíveis 

Densidade relativa do vapor a 20 °C : Não há dados disponíveis 

Densidade relativa : Não há dados disponíveis 

Solubilidade : Não há dados disponíveis 

Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) : Não há dados disponíveis 

Viscosidade, cinemática : Não aplicável 

Viscosidade, dinâmica : Não há dados disponíveis 

Propriedades explosivas : Não há dados disponíveis 

Propriedades oxidantes : Não há dados disponíveis 

Limites de explosão : Não aplicável 

9.2. Outras informações 

Nenhuma informação adicional disponível 

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1. Reatividade 

O produto não é reativo nas condições normais de uso, armazenagem e transporte. 

10.2. Estabilidade química 

Estável nas condições normais. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 

Não há reações perigosas conhecidas nas condições normais de uso. 

10.4. Condições a evitar 

Nenhuma nas condições recomendadas de armazenagem e manuseio (ver a seção 7). 

10.5. Materiais incompatíveis 

Nenhuma informação adicional disponível 

10.6. Produtos perigosos da decomposição 

Nas condições normais de armazenagem e uso, não deve haver produção de produtos perigosos da decomposição. 
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SEÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda (oral) : Não classificado 

Toxicidade aguda (dérmica) : Não classificado 

Toxicidade aguda (inalação) : Não classificado 
 

 

Corrosão/irritaçãoda pele : Não classificado 

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não classificado 

Sensibilização respiratória ou da pele : Não classificado 

Mutagenicidade em células germinativas : Não classificado 

Carcinogenicidade : Não classificado 
 

 

Toxicidade reprodutiva : Não classificado 
 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 
Exposição única 

: Não classificado 

 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 
Exposição repetida 

: Não classificado 

 

Perigo por aspiração : Não classificado 
 

Savanna RVP Control Set  

Viscosidade, cinemática Não aplicável 

SEÇÃO 12: Informações ecológicas 

12.1. Toxicidade 

Ecologia - geral : O produto não é considerado nocivo para os organismos aquáticos, nem causa efeitos adversos a 
longo prazo para o ambiente. 

Perigoso para o ambiente aquático, no curto prazo 
(agudo) 

: Não classificado 

Perigoso para o ambiente aquático, no longo prazo 
(crônico) 

: Não classificado 

 

12.2. Persistência e degradabilidade 

Nenhuma informação adicional disponível 

12.3. Potencial bioacumulativo 

Nenhuma informação adicional disponível 

12.4. Mobilidade no solo 

Nenhuma informação adicional disponível 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Nenhuma informação adicional disponível 

12.6. Outros efeitos adversos 

Nenhuma informação adicional disponível 

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Legislação regional (resíduos) : O descarte deve ser feita de acordo com regulamentos oficiais. 

Métodos de tratamento de resíduos : Descarte o conteúdo/embalagens de acordo com as instruções dadas por coletor licenciado. 

Recomendações de despejo de águas residuais : O descarte deve ser feita de acordo com regulamentos oficiais. 

Ecologia - materiais de resíduos : Evite a liberação para o meio ambiente. 

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte 

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN 

14.1. Número ONU 

Nº ONU (ADR) :  Não regulado 

Nº ONU (IMDG) : Não regulado 

Nº ONU (IATA) : Não regulado 

Nº ONU (ADN) : Não regulado 
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14.2. Nome apropriado para embarque ONU 

Nome apropriado para embarque (ADR) : Não regulado 

Nome apropriado para embarque (IMDG) : Não regulado 

Nome apropriado para embarque (IATA) : Não regulado 

Nome apropriado para embarque (ADN) : Não regulado 

14.3. Classes de perigo para o transporte 

ADR 

Classes de risco de transporte (ADR) : Não regulado 

IMDG 

Classes de risco de transporte (IMDG) : Não regulado 

IATA 

Classes de risco de transporte (IATA) : Não regulado 

ADN 

Classes de risco de transporte (ADN) : Não regulado 

14.4. Grupo de embalagem 

Grupo de embalagem (ADR) : Não regulado 

Grupo de embalagem (IMDG) : Não regulado 

Grupo de embalagem (IATA) : Não regulado 

Grupo de embalagem (ADN) : Não regulado 

14.5. Perigos para o meio ambiente 

Perigoso para o meio ambiente : Não 

Poluente marinho : Não 

Outras informações : Nenhuma informação adicional disponível 

14.6. Precauções específicas para o usuário 

Transporte terrestre                                                                      : Não regulado 

Transporte marítimo                                                                     : Não regulado 

Transporte aéreo                                                                           : Não regulado 

Transporte por via fluvial                                                             : Não regulado 

14.7. Transporte em varejo de acordo com o Anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC 

Não aplicável 

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações 

15.1. Normas de segurança, saúde e meio ambiente específicas para a substância ou mistura 

15.1.1. Regulamentações da UE 

Não contém qualquer substância sujeita às restrições do Anexo XVII do REACH 

Não contém nenhuma substância da lista candidata do REACH 

Não contém qualquer substância  constante do Anexo XIV do REACH 

15.1.2. Regulamentos Nacionais 
 

 

Alemanha 

Referência regulatória : WGK nwg, Não perigoso para a água (Classificação de acordo com AwSV, Anexo 1) 

Restrições de emprego : Observar as restrições de acordo com kei relativa à proteção das mães trabalhadoras (MuSchG) 

Observar as restrições de acordo com lei relativa à proteção dos jovens no emprego (JArbSchG) 

Decreto sobre Incidentes perigosos (12. BImSchV) : Não sujeito ao 12.º BlmSchV (Regulamento sobre os acidentes graves) 
 

Países Baixos 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nenhum dos componentes é listado 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nenhum dos componentes é listado 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Nenhum dos componentes é listado 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Nenhum dos componentes é listado 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Nenhum dos componentes é listado 
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15.2. Avaliação de segurança química 

Avaliação de segurança química não realizada 

SEÇÃO 16: Outras informações 

Indicação de alterações: 

Novo modelo de FISPQ da UE. 
 

Abreviaturas e acrônimos: 

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ETA Estimativa de toxicidade aguda 

VLB  Valor-limite biológico 

nº CAS Número CAS 

CLP Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 

DMEL Nível derivado de efeito mínimo (Derived Minimal Effect level) 

DNEL Nível derivado de exposição sem efeito (Derived No Effect Level) 

CE50 Concentração efetiva mediana 

nº EC Número CE 

EN Norma Europeia 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods 

CL50 Concentração letal mediana 

DL50 Dose letal mediana 

LOAEL Nível mínimo com efeito adverso observado (Lowest Observed Adverse Effect Level) 

NOAEC Concentração sem efeito adverso observado (No-Observed Adverse Effect Concentration) 

NOAEL Nível sem efeito adverso observado (No-Observed Adverse Effect Level) 

NOEC Concentração sem efeito observado () 

LEP Limite de exposição ocupacional 

PBT Persistente, bioacumulativo e tóxico 

PNEC Concentração sem efeito prevista 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006 

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

FISPQ Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 

mPmB Muito persistente e muito bioacumulativo 

WGK Classe de perigo para a água 
 

Outras informações : Leia o encarte antes de utilizar este produto. 
 

 
 

 
 

 

 

Estas informações estão baseadas em nosso conhecimento atual e pretendem descrever o produto tendo em vista unicamente os requisitos de saúde, segurança 

e meio ambiente. Não devem, portanto, ser interpretadas como garantia de qualquer propriedade específica do produto. 


