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Conform cu Reglementările UE No. 1907/2006, Regulamentul (UE) 528/2012 si 

 Directiva 93/42 EEC(HG 54/2009) 

 

COLORATIE GRAM CU SAFRANINA 
Ghid ECHA  

Versiunea 3.1/11/2015 
Editia 2/2016 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI ŞI A SOCIETĂŢII: 
 Identificarea produsului: Kit de colorare prin metoda GRAM cu safranina 
 Numele produsului: Kit de colorare prin metoda GRAM 
 Utilizarea substanţei/preparatului: dispozitiv medical de diagnostic in vitro. Tehnica selectiva pentru patogenii GRAM (+) si GRAM( - ); 
 Identificarea societăţii SC REMED PRODIMPEX SRL.; tel: 021/3527998; fax: 021/3528071; 

2. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII DESPRE INGREDIENŢI: 
 Solutie apos-etanolica de colorant. 
 Ingredienti periculosi: Denumirea conform cu Directivele EC Continut: 

 Hexametilpararozanilina : CAS-Nr. 548-62-9; EC Nr. 208-953-6; R40 � 0.25 - < 1 %; Xn; R22; Xi; R41; N; R50/53; 

 Fenol: CAS-Nr 108-95-2; EC Nr. 203-632-7;  R68 � 0.1 - < 1 %; T; R23/24/25; Xn; R48/20/21/22-68;C; R34 
3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR:  

 Inflamabil, Nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra 
mediului acvatic. 

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR: 
 Dupa inhalare: aer curat. Consultati medicul daca victima nu se simte  bine. Dupa contactul cu pielea: spalati  cu multa  apa. 

Indepartati îmbracamintea contaminata. Dupa contactul cu ochii: clatiti cu  multa  apa pleoapa tinuta larg deschisa. Chemati 
oftalmologul. Dupa înghitire: faceti victima sa bea multa apa . Chemati medicul. 

5. MĂSURI CONTRA INCENDIILOR: 
 Moduri adecvate de stingerea incendiilor: CO2, spumă , pulbere. 
 Riscuri deosebite: combustibil. vapori mai grei decat aerul ; formeaza amestecuri explozive cu aerul la incalzire intensa; in caz de 

incendiu este posibila degajarea de gaze de combustie sau vapori periculosi. 
 Echipamente speciale de protectie contra  incendiilor: nu stationati in zona periculoasa  fara masca de protectie; pentru a evita 

contactul cu pielea, pastrati o distanta de siguranta si purtati imbracaminte de protectie adecvata. 
 Alte informatii: evitaţi ca apa pentru stingerea incendiului să pătrundă în apa de suprafată sau apa freatică. 

6. MĂSURI ÎN CAZ DE EMISII ACCIDENTALE: 
 Măsuri de precautie privitoare la persoane: a se evita inhalarea vaporilor/aerosolilor sau pulberilor; a se evita contactul cu substanta. 

asigurati furnizarea de aer proaspat in incaperile inchise. 
 Măsuri de protectia mediului: nu permitati patrunderea in reteaua de canalizare.  
 Proceduri pentru cură tare/ absorbtie: strangeti cu un echipament adecvat; curatati zona afectata. 

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE: 
 Manipulare/ manevrare: a se feri de lumina; lucrati cu gluga; nu inhalati substanta. 
 Depozitare: închis ermetic intr-un loc bine ventilat; accesibil numai persoanelor autorizate; uscat. de la +10°C la +20 °C. 
 Datele se aplica întregului pachet. 

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIEI PERSONALULUI: 
 Echipament de protectie a personalului: imbrăcămintea de protectie trebuie selectată specific locului de muncă, în functie de 

concentratia si cantitatea de materiale cu risc manipulate; rezistenta îmbrăcămintii de protectie la chimicale trebuie să fie stabilită cu 
furnizorul; 

 Protectia căilor respiratorii: când sunt generati vapori /aerosoli, mască contra vaporilor / aerosolilor; 
 Protectia mâinilor: in contact total: mănusi din cauciuc; 
 Siguranţa în laborator: schimbati îmbrăcămintea contaminată; spălati mâinile si fata după lucrul cu substanta; 

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE: 
 Starea de agregare: lichide divers colorate 
 Culoare: albastru-violet, incolor sau maroniu; 
 Miros: ca de fenol 
 Valoare pH la: nu este disponibil 
 Solubilitatea în apă ( 20 °C): solubil 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE: 
 Restricţii: incalzire puternica. 
 Incompatibilităţi chimice: nu sunt disponibile informatii 
 Produşi de descompunere periculoşi: nu sunt disponibile informatii 
 Informaţii suplimentare: higroscopic; materiale de lucru necorespunzătoare: metale variate, cauciuc, plastice variate, aliaje variate ; 

formeaza amestecuri explozive cu aerul la încălzire intensă. 
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE: 

 Toxicitate acută: LC50 (inhalare, sobolan): nu sunt disponibile date cantitative despre  toxicitatea acestui produs. 
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 Datele din literatură disponibile nu se conformează cu marcajul prescris de CE. CE are dosare care nu au fost publicate; sensibilizare: 
test de sensibilizare (porcusor de guineea): negativ; posibil efect mutagen la oameni, suspiciunea se bazează pe leziuni dovedite ale 
materialului genetic din celule somatice ale oamenilor şi animalelor si necesită clarificări ulterioare. 

 Informaţii toxicologice suplimentare: după inhalarea vaporilor: iritatii mucozale, tuse, dispnee, leziuni ale tractului respirator; dupa 
contactul cu pielea: arsuri. pericol de absorbtie prin piele; după contactul cu ochii: arsuri. risc de orbire!; după înghitire: arsuri în gură 
gât esofag şi tractul gastrointestinal; după absorbtie: efecte sistemice: durere de cap, somnolentă, ameteală  (îmbătare), confuzie, 
stare de  inconstientă , tulburări cardiovasculare, modificări ale aspectului sângelui, stop respirator, moarte; posibile deteriorări 
ireversibile: ficat, rinichi, inima. 

 Date suplimentare: produsul trebuie manevrat cu grijă mai ales în contact cu alte chimicale; 
12. INFORMAŢII ECOLOGICE: 

 Efecte ecotoxice: Date cantitative asupra efectului ecologic a  acestui produs nu sunt disponibile.  
 Efecte biologice: Efect nociv asupra organismelor acvatice. Poate cauza efecte adverse pe termen lung  în mediul acvatic. 
 Date ecologice suplimentare: A nu se permite infiltrarea în ape,  ape reziduale sau sol!. 
 Concluzie generală: nu apar probleme ecologice dacă produsul este utilizat conform prospectului; 

13. INFORMAŢII DESPRE TRANSPORT: 
 Transport terestru: ADR, RID UN 1993 Kit de colorare prin metoda GRAM, 3, II  
 Cale navigabila interna: ADN, ADNR netestat 
 Transport pe mare: IMDG-Code UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Kit de colorare prin metoda GRAM, 3, II  
 Transport aerian  CAO, PAX UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Kit de colorare prin metoda GRAM, 3, II 
 ACESTE DATE DE TRANSPORT SE APLICA   INTREGULUI PACHET! 
 Reglementările de transport sunt considerate în conformitate cu reglementările internaţionale şi în forma aplicabilă în România. 

Posibilele abateri naţionale în alte ţări nu sunt luate în considerare; 
14. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA DESEURILOR 
Produs: 
Se recomanda plasarea, reciclarea sau neutralizarea produsului. Nu se recomanda depozitarea pe terenuri din mediul înconjurator. Va recomandam 
sa contactati fie autoritatile competente sau societatile specializate în eliminarea deseurilor, acestea va vor informa asupra modalitatilor de eliminare 
a deseurilor speciale. Distrugerea se face în conditiile legii (OUG 78/2000 si Legea426/2001). 
Ambalaje: 
Eliminarea se face conform legislatiei în vigoare. Recipientele contaminate trebuie sa fie tratate de aceeasi maniera ca si produsul chimic respectiv. 
Mai putin reglementarile referitoare la recipientele necontaminate ce pot fi eliminate ca si deseuri menajere sau pot fi reciclate. 
15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE: 

 Etichetare conform cu Directivele EC; 
 Simbol:   

 
 

 R-10 Foarte inflamabil 
 S-16 Fereşte de surse de aprindere. Fumatul interzis !. 
 S-7 Păstrează containerul bine închis 
 R-52/53 Nociv pentru fauna acvatică, poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic. 
 S-61 Evită deversarea în mediul înconjurător. Obţine instrucţiuni speciale şi măsuri de protecţie şi siguranţă. 
 

16. ALTE INFORMAŢII: 
Informaţiile prezentate aici se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor. Ele caracterizează produsul cu privire la măsurile de siguranţă 

corespunzătoare. Ele nu reprezintă o garanţie a proprietăţilor produsului. 


