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1. Identifikace preparátu a spole čnosti / podniku 

 
1.1 Název produktu:  N Terminal Procollagen 3 Peptide 
 
 
1.2    Použití 

S výjimkou produktů speciálně označených pro diagnostické použití in vitro jsou všechny ostatní produkty určeny pouze 
pro účely laboratorního výzkumu a nejsou určeny pro lidskou nebo zvířecí diagnózu, terapii, nebo jiné klinické použití. 
 

 
1.3 Identifikace výrobce / dodavatele:  

 
Cisbio Bioassays 
Parc  Marcel Boiteux 
B.P. 84175 
30200 CODOLET 
France (Francie) 
 

 
Telefon: +33 (0) 4 66 79 67 00 
Fax:       +33 (0) 4 66 79 67 50 
E-mail: bioassays@cisbio.com 
 
 

1.4 pohotovostní telefonní číslo:  Zákaznická linka Telefon: +33 (0) 4 66 79 67 44 
Fax:       +33 (0) 4 66 79 67 50 
E-Mail: iva@cisbio.com 
Internet http://www.cisbio.com 
 

 
 
2. Nebezpečné složky 
 
Identifikace nebezpe čí (chemická činidla) 

• Pro více informací se odkažte na položku 3 
 

3. Složení / Informace o p řísadách 
 
3.1. Chemická charakteristika p řípravku 
   

Chemická činidla  Chemické látky  
 

Chemická 
činidla 

Fyzikální 
stav 

pH Název CAS Symbol  Klasifikace  Rozsah  
w/w 

Symbol  Klasifikace  

BLISTER-5-WASH Solid 
- 

- - - - - - - - 

TWEEN-1-3-EL-
1FLA  

Liquid 
- 

- Potassium 
Sorbate 

24634-61-5 Xi H315-H319-H335 < 0.2 - - 

STOP-SOL  Liquid 
- 

1 Sulfuric acid 7664-93-9 C H314 < 1 C H314 

CONJ  N Terminal 
Procollagen III 
Peptide   

Liquid 
- 

- - - - - - - - 

MICROPLATE N 
Terminal 
Procollagen III 
Peptide 

Solid 
- 

- - - - - - - - 

CAL0-DIL N 
Terminal 
Procollagen III 
Peptide 

Liquid 
- 

- Proclin 150 55965-84-9 C H314 < 0.05 - - 

CAL1 N Terminal 
Procollagen III 
Peptide  

Solid 
- 

- Proclin 150 55965-84-9 C H314 < 0.05 - - 

CAL2  N Terminal 
Procollagen III 
Peptide  

Solid 
- 

- Proclin 150 55965-84-9 C H314 < 0.05 - - 

CAL3  N Terminal 
Procollagen III 
Peptide  

Solid 
- 

- Proclin 150 55965-84-9 C H314 < 0.05 - - 

CAL4  N Terminal 
Procollagen III 

Solid 
- 

- Proclin 150 55965-84-9 C H314 < 0.05 - - 
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Peptide  

CAL5  N Terminal 
Procollagen III 
Peptide 

Solid 
- 

- Proclin 150 55965-84-9 C H314 < 0.05 - - 

CONT1   N 
Terminal 
Procollagen III 
Peptide   

Solid 
- 

- - - - - - - - 

CONT2   N 
Terminal 
Procollagen III 
Peptide   

Solid 
- 

- - - - - - - - 

TMB N Terminal 
Procollagen III 
Peptide 

Liquid 
- 

- TMB 54827-17-7 Xi H315-H319-H335 < 1 Xi H315-H319-H335 
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4. První pomoc a opat ření                                
 
•••• Kontakt s o čima nebo k ůží: Oči nebo kůži ihned opláchněte velkým množstvím vody nejméně po 

dobu 15 minut. Sejměte kontaminovaný oděv.  
•••• Inhalace:  Zajistěte postižené osobě dodávku čistého vzduchu. Pokud nedýchá, 

poskytněte umělé dýchání. 
Při jakýchkoliv dýchacích potížích dodejte kyslík. 
 

•••• Požití:  Udržte postiženou osobu při vědomí. Ústa vymyjte vodou a okamžitě 
zavolejte lékaře.  

 
5. Protipožární opat ření 
 
• Vhodný hasicí prost ředek:  Použijte suchý chemický prášek nebo vhodný pěnový hasicí přístroj. 

 
• Ochranné vybavení p ři hašení požáru:  Nasaďte si masku pro ochranu dýchacích cest a oblečte si ochranný oděv 

pro zabránění kontaktu s kůží a očima.   

6.  Opatření v p řípadě náhodného úniku 
 
Použijte vhodné ochranné vybavení a metody pro okamžité vyčištění vyteklé látky. Látku absorbujte pomocí vhodného materiálu. 
Odpad odvezte a zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. 
 
7. Manipulace a skladování 
 
•••• Manipulace 
 Doporučení pro bezpečnou manipulaci: Vyhněte se vdechnutí, kontaktu s očima, kůží a oděvem. 

 
•••• Prevence  
 
 
 
 
 
•••• Skladování 

Nepipetujte ústy. Nejezte, nepijte nebo nekuřte v oblastech, kde je s 
chemickými činidly manipulováno. 
Při práce noste vhodné jednorázové gumové rukavice. 
Vyhněte se stříkání a utváření aerosolů. 
Pro další doporučení viz sekce 8. 
 
Uchovávejte v řádně označených nádobách. 

8. Kontrola expozice a osobní ochrana 
 
•••• Osobní ochranné vybavení 
 Ochrana dýchacích cest Vyžadováno pouze při vytváření prachu a aerosolu. 
 Ochrana rukou: Noste ochranné rukavice chemicky odolné. 
 Ochrana očí: Noste bezpečnostní chemické brýle. 
 Ochrana těla: Noste ochranný oděv. 

 
 Obecná ochranná a hygienická opat ření:  Bezpečnostní sprcha a zařízení pro vypláchnutí očí. 

Okamžitě sejměte kontaminovaný oděv. 
Po práci si umyjte ruce. 
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9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 
•••• Vzhled   
 Fyzikální stav: Odkažte se na položku 3. 
 Barva: Odkažte se na položku 3. 

 Pach:  Nedostupné. 

    
•••• Chemické parametry 
 pH:  Odkažte se na položku 3. 
 Bod tání  / rozsah tání:  Neaplikovatelné. 
 Teplota vznícení:  Neaplikovatelné. 
 Relativní hustota:  Údaje nedostupné. 
 
10. Stabilita a reaktivita 
 
•••• Stabilita:  Údaje nedostupné. 
•••• Podmínky, kterým je t řeba zamezit:  Údaje nedostupné. 
•••• Neslu čitelnost:  Údaje nedostupné. 
•••• Nebezpečné nebo rozkladné produkty:        Údaje nedostupné. 
 
11. Toxikologické informace 

••••       Toxicita:     Údaje nedostupné. 

12. Ekologické informace 
     
•••• Obecné doporu čení:  
  

Zabraňte úniku do odpadu, vody, země.  

•••• Mobilita a (bio)akumula ční potenciál:  
  

Údaje nedostupné. 
 

•••• Ekotoxicita:  Ekotoxické účinky produktu nejsou očekávané. Kvantitativní údaje o 
ekologických účincích tohoto výrobku nejsou k dispozici. 
 

•••• Další informace:  
 

Pokud je s produktem zacházeno a je používán s náležitou péči a 
pozorností, nejsou očekávány žádné ekologické problémy. 

13. Likvidace 
 
•••• Kontaminované balení:  Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 

 
•••• Produkty:  Produkt musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy jako 

laboratorní chemikálie. Obraťte se prosím na příslušný orgán. Použitá 
chemická činidla, nádobí a sady činidel zlikvidujte jako potenciálně 
infekční laboratorní odpad. 
 

•••• Znečištění:  Znečištění odstraňte pomocí absorpčního papíru. 
Veškerý materiál použitý k čištění musí být zlikvidován jako infekční 
laboratorní odpad. 

 
14. Informace o p řepravě 
 
•••• Pozemní p řeprava/RID/ADR:  
 

Bezpečné pro silniční a železniční přepravu. 
 

•••• Lodní p řeprava/IMDG:  
 

Bezpečné pro lodní přepravu. 
 

•••• Letecká p řeprava/OACI/IATA -DRG: 
 

Bezpečné pro leteckou přepravu. 
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15. Nařízení 
 
•••• Připomenutí rizik:  
 

Nařízení ES 
Viz vnitrostátní, regionální a místní předpisy. 

16. Další informace 
 

•  Upozorn ění:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝZNAM VĚTY podle na řízení ES č 
1272/2008 

Tento bezpečnostní list byl vypracován v souladu s nařízením ES č. 
1907/2006, příloha II. Doplňuje Návod k použití, ale nenahrazuje ho. 
 
Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech týkajících 
se produktu k datu vydání. 
 
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou uvedeny v dobré víře na 
základě současných znalostí. Pozornost uživatele je kladena na možná 
rizika spojená s užíváním produktu k jakýmkoli účelům, nebo jakýmkoliv 
způsobem nepovoleným v tomto dokumentu.  
Tyto bezpečnostní informace v žádném případě neosvobozují uživatele 
od důkladné znalosti a aplikace všech nařízení vztahujících se k jejich 
činnosti.  
 
Každý uživatel je plně zodpovědný za podstoupená opatření při 
používání výrobku. 
 
 
 
 

  

H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H226 Hořlavá kapalina a páry. 

H228 Hořlavá tuhá látka. 

H240 Zahřívání může způsobit výbuch. 

H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch. 

H242 Zahřívání může způsobit požár. 

H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí. 

H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit. 

H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. 

H272 Může zesílit požár; oxidant. 

H290 Může být korozivní pro kovy. 

H300 Při požití může způsobit smrt. 

H301 Toxický při požití. 

H302 Zdraví škodlivý při požití. 

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. 

H311 Toxický při styku s kůží. 
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H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

H315 Dráždí kůži. 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H330 Při vdechování může způsobit smrt. 

H331 Toxický při vdechování. 

H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

H340 Může vyvolat genetické poškození . 

H341 Podezření na genetické poškození. 

H350 Může vyvolat rakovinu. 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny . 

H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. 

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky . 

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. 

H370 Způsobuje poškození orgánů . 

H371 Může způsobit poškození orgánů . 

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici  

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici . 

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. 

EUH001 Výbušný v suchém stavu. 

EUH006 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu. 

EUH014 Prudce reaguje s vodou. 

EUH018 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. 

EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy. 

EUH044 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. 

EUH029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. 
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EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 

EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami. 

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

EUH070 Toxický při styku s očima. 

EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest. 

EUH059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu. 
 


