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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása  

 

Termék neve: MycoKill
TM

 Mycoplasma semlegesítő reagens 

Kat. szám: MK-2L, MK-8L  
Gyártó/Forgalmazó: Avidin Kft., 6726 Szeged 

 Alsó kikötő sor 11 

 +36 62/202-107 

 

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: Az Avidin Kft. termékei kizárólag kutatási és laboratóriumi célokra 

használhatók. Nem használhatók gyógyászati, háztartási és egyéb területeken.  

 

2. SZAKASZ: Veszélyek meghatározása 
 

Áttekintés: 

Lenyelése ártalmas. Irritatív. 

 

Egyéb veszélyek 

Fotoszenzibilizáció 

 

Besorolása a 1272/2008. számú EK szabályozás alapján 

Akut toxicitás, Orális (4-es kategória) 

Bőr irritáció (2-es kategória) 

Szem irritáció (2-es kategória) 

Specifikus szervi toxicitás - (3-as kategória) 

 

Besorolása a 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK szabályozás alapján 

Szemirritációt, légzőszervi irritációt, bőrirritációt okozhat. 

Lenyelése ártalmas. 

 

Címkézés a 1272/2008. számú EK szabályozás alapján 

Piktogram 
 

 

 

 
 Figyelmeztetés 

 

Veszélyek: 

H302 Lenyelése ártalmas. 

H315 Bőrirritációt okoz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H335 Légzőszervi irritációt okozhat. 

 

Óvintézkedés(ek): 

P261 A por, gőz vagy pára belégzését el kell kerülni. 
 

P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: 

Bő vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan ki kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. 
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Címkézés a 67/548/EEK szabályozás alapján. 

Veszélyességi szimbólum(ok) 
 

 

 
R-mondat(ok) 

R22 Lenyelése ártalmas. 

R36/37/38 Szemirritációt, légzőszervi irritációt, bőrirritációt okozhat. 

S-mondat(ok) 

S26 Szemmel érintkezve bő vízzel alaposan ki kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. 

S36 Viseljen megfelelő védőruházatot. 

 

Egyéb veszélyek 

Fotoszenzibilizáció 

 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

 
Szinonímák: Antibiotikumok meghatározott keveréke 

CAS szám: Nem elérhető 

 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 

 
Általános tanácsok: Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni. 

Bőrrel való érintkezés esetén: Szappannal és bő vízzel le kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 

Lenyelés esetén: Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. A szájat vízzel ki kell öblíteni. 

Orvoshoz kell fordulni. 

Belélegzés esetén: Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges 

lélegeztetést kell adni. Orvoshoz kell fordulni. 

Szembe kerülés esetén: Bő vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

 
A megfelelő oltóanyag: Vízpermetet, alkohol-álló habot, száraz vegyszert vagy szén-dioxidot kell használni. 

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Nincs elérhető adat 

Tűzoltóknak szóló javaslat: Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni. 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 
Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Személyi védőfelszerelést kell 

használni. A por/gőz/pára/gáz belégzését el kell kerülni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. 

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Inert nedvszívó anyaggal fel kell 

itatni és veszélyes hulladékként elhelyezni. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell 

tartani. 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

 
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A 

gőz vagy pára belégzését el kell kerülni. 

Tárolás: -20°C-on tárolandó. 
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8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

Személyi védőfelszerelés 

 Légutak védelme 

Légzésvédelem nem szükséges. Szennyezés esetén használjon OV/AG (US) vagy ABEK (EU EN 

14387) légzőkészülék betétet. Légzésvédőt, valamint a vonatkozó hatósági szabványok szerint, úgymint 

NIOSH (US) vagy CEN (EU), bevizsgált és engedélyezett komponenseket kell használni. 

Bőrvédelem 

Kesztyüben kell kezelni. A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU 

irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak. 

Szem- / arcvédelem 

Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt 

szemvédő felszerelést. 

Testvédelem 

Áthatolhatatlan ruha. Laborköpeny viselése ajánlott. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 
Megjelenés 
Halmazállapot: Folyékony 

Szín: Áttetsző 

 

Biztonsági adatok 

Szag: nincs adat 

Szagküszöbérték: nincs adat 

pH-érték: nincs adat 

Olvadáspont/fagyáspont: nincs adat  

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: nincs adat  

Lobbanáspont: nincs adat  

Párolgási sebesség: nincs adat 

Tűzveszélyesség : nincs adat 

Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ: nincs adat  

Gőznyomás: nincs adat 

Gőzsűrűség: nincs adat 

Relatív sűrűség: nincs adat 

Vízben való oldhatóság: nincs adat 

Megoszlási hányados, n-oktanol/víz: nincs adat 

Öngyulladási hőmérséklet: nincs adat  

Bomlási hőmérséklet: nincs adat 

Viszkozitás: nincs adat 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
Reakciókészség: nincs adat 

Kémiai stabilitás: Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil. 

Veszélyes reakciók lehetősége: nincs adat 

Kerülendő körülmények: nincs adat 

Nem összeférhető anyagok: nincs adat 

Veszélyes bomlástermékek: nincs adat 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
 

Akut toxicitás: 

Orális LD50: nincs adat 

Légzési LC50: nincs adat 

Bőr LD50: nincs adat 

Egyéb toxicitási információk: nincs adat 
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Bőrkorrózió/bőrirritáció: nincs adat 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: nincs adat 
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nincs adat 
Csírasejt-mutagenitás: nincs adat 

Rákkeltő hatás: nincs adat  

Reprodukciós toxicitás: nincs adat 

Egyéb információ: nincs adat 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

 
Toxicitás: nincs adat  
Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat  
Bioakkumulációs képesség: nincs adat  
Talajban való mobilitás: nincs adat 
 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
Termék: A felesleget és a nem újra hasznosítható oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő 

társaságnak. 
Szennyezett csomagolás: Felhasználatlan termékként kell kezelni. 
 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

 
ADR/RID: Nem veszélyes áru 

DOT (US): Nem veszélyes áru  

IMDG: Nem veszélyes áru  

IATA: Nem veszélyes áru 
 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. 

 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok: 2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó 

rendeletei 

44/2000. (XII. 27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel 

kapcsolatos eljárás szabályairól 

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

98/2001. (VI. 15.) kormány rendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet  

 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: Ennél a terméknél nem végeztek kémiai biztonsági értékelést 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk  

 
Copyright 2014 AVIDIN Kft. Erről a lapról - kizárólag belső használatra - tetszőleges számú papírmásolat 

készíthető. 

A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán 

útmutatóként szolgál. Az Avidin Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a termék kezelése, és a vele való 

érintkezés nyomán keletkezett kárért. 
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