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1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁS 

1.1 Termékazonosítók   

     Termék neve:      HNCMB baktérium/gomba 

törzs liofilizátuma 

 

 

Márka: HNCMB 

 

 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt 

felhasználása 

 

Azonosított felhasználások:  Csak in vitro laboratóriumi felhasználásra; referencia anyag 

1.3 Vállalat azonosítása 

Forgalmazó cég neve és címe: 

 Orvosi Baktériumok Magyar Nemzeti Gyűjteménye 

(HNCMB; Hungarian National Collection of Medical Bacteria), 

Országos Epidemiológiai Központ 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6 

Tel: 476-1391 

Fax: 476-1389                    

Email: mag.tunde@oek.antsz.hu 

 

Egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat (ETTSZ) 

 Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel: 06-80-201-199 (díjmentes zöldszám) 

2. Veszélyesség szerinti besorolás 

     Közepes mértékű fertőzési kockázat (BSL-1 ill. BSL-2 veszélyességi csoportba tartozik) 

     Eredményesen megelőzhető és hatékonyan kezelhető. 

 

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 

A 1272/2008. számú EK szabályozás alapján nem minősül veszélyes anyagnak vagy 

keveréknek. 

Ez az anyag a 67/548/EGK irányelv alapján nincs veszélyesként osztályozva. 

 

2.2 Veszélyességi elemek 

Az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint nincs előírás a címkézésre. 

 

2.3 Egyéb veszélyek: fertőző anyag 

 

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 

A készítmény leírása: A készítmény dupla üvegcsöves termék: 

 A belső üvegampulla (betétcső) a fagyasztva szárított baktérium törzs sejtjeit és az 

életképesség megőrzésére alkalmas vivőanyagot tartalmazza. 
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Törzs: baktérium vagy gomba referencia kontroll mikroorganizmus. 

Vivőanyag megnevezése: cisztein-inozit-nyúlsavó keverék 

Vivőanyag koncentrációja: 1 : 1; cisztein-inozit oldat : nyúlsavó 

 

 A külső üvegampulla tartalmazza magát a betétcsövet, az azonosításhoz szükséges 

jelzéseket és a levegő, ill. a levegő nedvességtartalmának esetleges bejutását jelző 

indikátort. 

      Indikátor megnevezése: Kobalt(II)-klorid x 6 H2O (az indikátor papír 0,2 mg/db 

kobaltot tartalmaz) 

A külső ampullát a liofilizálás munkafolyamatának végrehajtása után vákuum alatt 

lezárjuk, a tárolása és szállítása így – az üvegampullák törésének kiküszöbölésével – 

biztonsággal megoldható.  

  

 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése 
Általános: 

A sérültet távolítsa el a veszélyeztetett övezetből, fektesse kényelmes helyzetbe. Lazítsa meg szoros ruhadarabjait. 

Távolítsa el az elszennyeződött ruhadarabokat. A sérültet takarja be és ne engedje lehűlni. 

Ha a légzés nehézkes, adjon oxigént. A szennyezett ruhát tegye a fertőző hulladékba. Szükség esetén hívjon 

orvost. 

 

Lenyelés: Lenyelés esetén, ha a sérült eszméleténél van, mossa ki a száját vízzel. Itasson vele sok vizet, hánytassa. 

Belégzés: Vigye a sérültet friss levegőre. 

Szembe kerülés: Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel öblítse legalább 15 percen keresztül. 

Bőrre kerülés: Bőrre kerüléskor öblítse bő vízzel legalább 15 percen keresztül. 

 

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
5.1 A megfelelő oltóanyag 
Maga a készítmény nem tűzveszélyes, tűz esetén a helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási 

intézkedéseket kell tennie. 

 

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek 

A bomlástermékek nem jelentenek különleges veszélyt. 

 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni. 

 

5.4. További információk 

A termék maga nem ég. 
 

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZICIÓNÁL 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Az anyag belégzését el kell kerülni. Az általános bakteriológiai laboratóriumra vonatkozó biztonsági 

intézkedéséket kell betartani. 

 

 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések 

Veszélyes hulladékként kell kezelni. A termék nem engedhető csatornába. 

 

6.3  A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai 

Hulladék elhelyezés céljára megfelelő és zárt edényben kell tartani. A szennyezett felületeket általánosan 

használatos fertőtlenítőszerek alkalmazásával ajánlott tisztítani. 
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7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

Kezelés felhasználás: A liofilizátum bontása, vagyis a mikroorganizmus törzs kitenyésztése csakis a 

mikrobiológiai laboratóriumokban szokásos óvórendszabályok (védőruha, lamináris fülke alkalmazása, stb.) 

figyelembe vételével történhet. Az elsődleges tenyésztéshez, valamint a hosszabb távon történő 

törzsfenntartáshoz alkalmazott táptalajokat és körülményeket a törzs liofilizátumához mellékelt Megfelelőségi 

igazolás tartalmazza. Tárolás: Szobahőmérsékleten évtizedekig stabil. Biológiai hatású anyagok biztonságos, jól 

zárható szekrényben kell tárolni. 

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 

8.1 Ellenőrzési paraméterek 

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei 

Nem tartalmaz olyan vegyi anyagot, amely szennyezné a munkaterületet.  

A kobaltot tartalmazó indikátor papírt külön, veszélyes anyagként kell kezelni. 

 

8.2 Az expozíció ellenőrzése 

Megfelelő műszaki ellenőrzés 

Általános bakteriológiai-egészségügyi gyakorlat. 

Személyi védőfelszerelés 

Szem-/arcvédelem 

Használjon az előírt szabványoknak megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést. 

Bőrvédelem 

Kesztyűben kell kezelni. 

Testvédelem 

Zárt munka-védőruha használata. 

Légutak védelme 

Külön légzésvédő felszerelés használata nem szükséges, a belégzést el kell kerülni biztonsági fülke használatával.  

 

9. FIZIKAI KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
9. 1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Nincs adat. 

 

9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok 

Nincs adat. 

 

10.STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 
Szobahőmérsékleten évtizedekig stabil. 

 

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Az indikátor papírt külön veszélyes hulladékként kell gyűjteni. 

Lehetséges egészségügyi hatások: belélegezve, lenyelve ártalmas lehet. 

 

12. ÖKOTOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
Toxicitás és egyéb káros hatásokról nincs adat. Az indikátor papír nem kerülhet ki a természetbe.  

 

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
13.1. Hulladékkezelési módszerek 

A fel nem használt terméket és a szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell kezelni.  

 

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
A biológiai veszély jellel ellátott zárt biztonságos edényben való szállítás.  

 

 


