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1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 
 

Název výrobku: TPHA 
 Aglutinace na destičce 
Prezentace: Tento Bezpečnostní list osvědčuje výše uvedený produkt 
Zamýšlené použití: Pro in-vitro diagnostické použití 

 
: 
Společnost: DIALAB Ges.m.b.H. 

A-2351 Wiener Neudorf, Österreich, IZ-NÖ Süd, Hondastrasse, Objekt M55 
Phone: +43 (0) 2236 660910-0 

 

Zastoupení v ČR: DIALAB spol. s r.o. 
Nám. Osvoboditelů 1, 153 00 Praha 5 Tel./Fax: 257 910 260  

 

IČO 14889200  
Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko Na bojišti 3, 121 08 Praha 2 

Tel. 224 911 267  
 

 
2. Informace o složení látky nebo přípravku 
 
Neobsahuje nebezpečné látky v koncentracích podléhajících hlášení. Obsahuje azid sodný  < 0,1 %. 
 
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 

 
Podle směrnice 2001/58/EC  není přípravek klasifikován jako nebezpečný.  
Pozitivní kontrola: Komponenty lidského původy byly testovány a shledány negativními na přítomnost HBsAg, 
HCV a protilátky k HIV (1/2). Přesto musí být s přípravkem zacházeno jako s potenciálně infekčním agens. 

 
4. Pokyny pro první pomoc 
 

Po zasažení očí: vyplachujeme 15 minut  široce otevřené oči velkým množstvím vody, odtáhněte 
oční víčka, vyhledejte lékařské ošetření 

Po kontaktu s pokožkou: svlékneme kontaminovaný oděv, pokožku opláchneme vodou a mýdlem, 
v případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc 

Po požití: je-li po požití zasažená osoba při vědomí, vypláchněte ústa vodou; vyhledat 
lékařské ošetření 

Po nadýchání:  přejít na čerstvý vzduch, při obtížném dýchání poskytněte kyslík, vyhledejte 
lékařskou pomoc 

 
 
5. Opatření pro hasební zásah 
 

Vhodná hasiva: je nutno přizpůsobit látkám skladovaným v těsné blízkosti 
Tepelný rozklad: není známo 

 
 
6. Opatření v případě náhodného úniku 
Při rozlití 
 Potřísněné plochy důkladně umyjte vodou. Nevylévejte do kanálu nebo vodního toku. Vložte do uzavřené nádoby.  
Pokrýt vhodným absorbujícím materiálem, po odstranění látky místo rozlití důkladně omýt vodou.  
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7. Pokyny pro zacházení a skladování 
Pokyny pro zacházení: Dodržujte odpovídající laboratorní předpisy. PO práci si umyjte ruce. 
Pokyny pro skladování: Těsně uzavřené. Suché prostředí. Skladovací teplota: 2 až 8°C. 
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8. Kontrola expozice a ochrana osob 

 
Ochrana dýchání: není požadována, je-li zabezpečena ventilace  
Ochrana rukou: je doporučena, rukavice 
Hygienické 
pokyny: 

Myjte si ruce před přestávkou a po ukončení práce. Nejezte, nepijte a nekuřte na pracovním 
místě 

 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

Skupenství: kapalné 
Barva: testovací a kontrolní buňky - červená 
 diluent a kontroly - nažloutlá 
Zápach (vůně): bez zápachu 
Hodnota pH: Reagenty  7,2    Kontroly 8,2 
Teplota tání: není k dispozici 
Teplota varu: není k dispozici 
Bod vzplanutí: není k dispozici 
Mez výbušnosti dolní: není k dispozici 
Mez výbušnosti horní: není k dispozici 
Tenze par: není k dispozici 
Rozpustnost ve vodě: výborně rozpustné 
Hustota: není k dispozici 

 
10. Stabilita a reaktivita 
 

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: dodržení teploty a tlaku  
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:  pokud se používá v souladu s návodem, nejsou 

známy 
Nebezpečné rozkladné produkty: nejsou známy 

 
11. Toxikologické informace 

N/A 
 

12. Ekologické informace 
N/A 

 
13. Informace o zneškodňování 
 
        Povaha soupravy nevyžaduje žádnou speciálnímanipulaci s odpadem. Dodržujte místní předpisy. 
 
14. Informace pro přepravu 
 

Za normálních podmínek je produkt stabilní a v distribučním obalu nevyžaduje pro transport dodržení zvláštních 
přepravních předpisů. 

 
15. Informace o právních předpisech 
 

Podle platných předpisů nevyžaduje  zvláštních značení. 
 

16. Další informace 
 
        Prostředek je určen pouze pro in-vitro diagnostické použití. Není určen k použití u lidí! 

Zde uvedené informace vyplývají z aktuálního stavu našich vědomostí. Charakterizují daný produkt s ohledem na 
příslušná bezpečnostní opatření. Nepředstavují záruku vlastností produktu. DIALAB nemůže být zodpovědný za 
jakékoliv škody způsobené skladováním a používáním daného produktu.   
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