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Sản phẩm

Mã sản phẩm TM2822

ĐT: 028.62602798 Fax: 028.62972779

TraceMedia™ Chromogenic MRSA

Nơi sản xuất

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABone

Địa chỉ: Số 228/13/3 Nguyễn Thị Lắng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam.

Thành phần

Tính độc hại

Ảnh hưởng cấp tính

Ảnh hưởng mạn tính

Mắt

Da

Đường hô hấp

Tiêu hóa

Nguy cơ cháy nổ
Sản phẩm tạo thành trong quá trình 
cháy
Giới hạn dễ cháy
Nguy cơ cháy, nổ khi có mặt chất 
khác
Nguy cơ cháy, nổ do tác động cơ 
học
Nguy cơ cháy, nổ do tác động tĩnh 
điện
Chất chữa cháy

Lượng nhỏ

Biện pháp phòng ngừa

Bảo quản

XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ
Tránh xa sức nóng và nguồn có thể phát sinh ra lửa. Không được ăn. Nếu ăn phải, đưa đến cơ sở y tế kèm 
theo nhãn sản phẩm. Tránh tiếp xúc với mắt. Để xa tầm tay của trẻ em

Bảo quản ở nhiệt độ mát (2 - 8oC), khô thoáng, tránh ánh sáng

Dùng dụng cụ thích hợp để thu gom chất rắn vào thùng chứa để xử lý. Rửa sạch bề mặt bị ô nhiễm bằng
nước

Di chuyển đến nơi thông gió. Nếu kích thích vẫn còn, chuyển đến cơ sở y tế

Súc miệng và uống nhiều nước hoặc sữa. Không được ép nôn ra

AN TOÀN CHÁY NỔ
Sản phẩm không dễ cháy

Carbon oxides (CO, CO2)

Không có

Không có

Không có

Không có

Nước, bột hóa học khô
BIỆN PHÁP XỬ LÝ SỰ CỐ

Không có tác dụng khi tiếp xúc với da, rửa sạch với nước trong vài phút

THÀNH PHẦN VÀ MỐI NGUY HẠI
Thành phần có trong môi trường: Chromopeptone, Sodium chloride, Inhibitory Agents, Chromogen 
Mix,Cefoxitin, Agar

Không độc hại

Độc hại ít trong trường hợp tiếp xúc trực tiếp với mắt và đường hô hấp do kích thích. Không độc hại với da 
và đường tiêu hóa.

Không có tác dụng gây ung thư, gây đột biến, gây quái thai và tạo thành độc tố. Khi tiếp xúc lặp đi lặp lại 
hoặc kéo dài chưa ghi nhận ảnh hưởng đến sức khỏe

SƠ CẤP CỨU

Ngay lập tức rửa mắt bằng dòng nước trong ít nhất 15 phút, giữ cho mi mắt mở. Nếu kích thích vẫn còn, 
chuyển đến cơ sở y tế

Đường hô hấp

Mắt

Da

Màu sắc Màu trắng ngà Tính dễ cháy Không dễ cháy 

Tính oxy hóa Không có Khả năng tự cháy Không có 

Độ hòa tan Không tan nước Khả năng gây nổ Không có 

Tính ổn định

Điều kiện cần tránh

Đường hô hấp

Đường tiêu hóa

Mắt

Gây ung thư 

XỬ LÝ CHẤT THẢI

Việc xử lý loại bỏ chất thải cần thực hiện theo quy định về xử lý chất thải y tế

THÔNG TIN KHÁC
Tất cả thông tin/dữ liệu trong MSDS này là chính xác và tốt nhất mà chúng tôi có hiện nay. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không có bảo đảm về mặt 
thương mại hoặc bảo hành nào khác và không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào. Người sử dụng nên tự kiểm tra để xác định những thông 
tin/dữ liệu phù hợp cho mục đích cụ thể của mình

Không có gây kích thích

Không có gây kích thích, một số trường hợp có thể gây tiêu chảy. Không được ăn

Có thể gây kích thích với biểu hiện đặc trưng là sưng đỏ do tổn thương giác mạc. Không được cho vào mắt

Không có

THÔNG TIN VỀ HỆ SINH THÁI
Sản phẩm không hòa tan trong nước. Thành phần là cơ chất dinh dưỡng dùng nuôi cấy vi sinh vật và không có bất kỳ tác dụng phụ tiêu cực nổi 
tiếng hoặc thiệt hại được biết đến với môi trường.

THÔNG TIN ĐỘC HẠI

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Có thể sử dụng khẩu trang khi tiếp xúc

Không cần thiết phải sử dụng kính bảo hộ khi làm việc hoặc tiếp xúc. Rửa bằng nước sau mỗi khi tiếp xúc

Sử dụng găng tay khi tiếp xúc

TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA SẢN PHẨM

TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ TÍNH PHẢN ỨNG CỦA SẢN PHẨM

Ổn định trong các điều kiện bình thường

Không lưu trữ trên hoặc gần các nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa trần. Tránh độ ẩm




