
 
 

Příbalová informace  
(datum revize: 26.6.2015) 

1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 
Údaje k produktu 

Obchodní označení:           ProClean 
 
Číslo výrobku, objednací číslo: 3900 
Identifikace výrobce/dovozce: 
Mallinckrodt Baker B.V. Tel:(+31) (0)570 - 687500 
P.O.Box 1 Fax:(+31) (0)570 - 687574 
7400 AA Deventer 
The Netherlands 
Obor poskytující informace: Mallinckrodt Baker Sales Office Tel.: (31) (0) 570 687500 
 
 
Použití :   Univerzální enzymatický čistící roztok pro analyzátory  
 
 
Chemická charakteristika: 
Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí. 
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: 
57-55-6 Propylen Glycol,  2,5-10% 
Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v Bezpečnostním listě. 

39 Fyzikální a chemické vlastnosti 
Všeobecné údaje: 
Skupenství: Kapalná     Tenze par při 20°C: 23 hPa 
Barva: Fialová     Hustota při 20°C: Není určena. 
Zápach (vůně): Charakteristický   Rozpustnost ve / směsitelnost s 
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno.   vodě: Úplně mísitelná. 
Teplota (rozmezí teplot) varu: Není určeno.   Obsah ředidel: 
Bod vzplanutí: Nedá se použít.    Organická ředidla: 9,0 %    
Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze. Voda: 89,3 % 

7 Manipulace a skladování 
Pokyny pro zacházení: 
Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
Pokyny pro skladování: 
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky. 
Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné. 
Další údaje k podmínkám skladování: Roztok uchovávejte při teplotách 18 až 30°C. 
Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu a kyslíku, vzít na radu lékaře. 
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou. 
Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou.Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem. 
Při požití: Vypláchnout ústa. Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem. 
 
Další bezpečnostní informace :  Viz. Bezpečnostní list 
 
• Otevřenou reagencii je nutné spotřebovat do 6 měsíců, nebo do data spotřeby uvedeném na obalu. 
• Nepoužívejte ředící reagencii po datu spotřeby uvedeném na vnějším obalu reagencie. 
 
Návod k použití :  
• Čistící roztok používejte dle návodu k použití daného analyzátoru. 
 
Další  informace k použití :  Viz. Návod k obsluze analyzátoru. 
 
 


