
 
 

Příbalová informace  
(datum revize: 28.4.2009) 

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

· Obchodní označení:           Hypochlorite NR 
 
· Číslo výrobku: 3941, HR2555 
· 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 :   Čistící roztok pro hematologické analyzátory Nihon Kohden 
 
 
· Chemická charakteristika: 
· Popis: water based solution 
· Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: 
7681-52-9 chlornan sodný obsah aktivního chloru C, N; R 31-34-50 < 2,5% 

· 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: Bezbarvá     · Hustota při 20°C: 1 g/cm3 
Zápach (vůně): Chlorový    · Rozpustnost ve / směsitelnost s 
Teplota (rozmezí teplot) tání: 0°C   vodě: Úplně mísitelná 
Teplota (rozmezí teplot) varu: 100°C.   Organická ředidla: 0,0 % 
· Bod vzplanutí: Nedá se použít.    Voda: 97,8 % 
· Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze. · Obsah netěkavých složek: 0,5 % 

7 Manipulace a skladování 
· Pokyny pro zacházení: 
· Upozornění k bezpečnému zacházení: Při odborném zacházení nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
· 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: Neskladovat společně s kyselinami. 
· Další údaje k podmínkám skladování: Skladovat v chladu 
· Uchování: Rozpouštědlo uchovávejte při teplotách 15 až 30°C. 
· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
· Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu,při obtížích vyhledat 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: 
Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou. 
Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem. 

3Pokyny k likvidaci 
· Pokyny k likvidaci: 
· Doporučení: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace. 
· Kontaminované obaly: 
· Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů. 
· Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků. 
 
Další bezpečnostní informace :  Viz. Bezpečnostní list 
 
Upozornění : 
• Dejte pozor, aby čistící prostředek CLEANAC•3 nepřišel do styku s kyselinou. Kontakt s kyselinou může 
způsobit uvolnění jedovatého plynného chlóru.. 
• Zmrzlý čistící prostředek zahřejte při pokojové teplotě (15 až 30°C) a dostatečně promíchejte. 
 
Návod k použití :  
1. Připojte hadičku na čistící prostředek (označena bíle) k přívodu CLN•3 na bočním panelu. 
2. Hadičky napojte na koncovku. 
3. Vložte koncovku do nádoby čistícího roztoku Hypochlorite NR . 
4. Utáhněte víčko koncovky. 


