
Alcohol Pads B. Braun 

Kód produktu: 00056-0183 

B. Braun Melsungen AG 
Bezpečnostní list  podle na ízení (ES) č. 1907/2006 

Datum revize: 01.06.2015  Číslo revize: 1,2 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

Alcohol Pads B. Braun 
1.1 Identifikátor výrobku 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Použití látky nebo směsi 
Tampóny na očistu k že 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

B. Braun Melsungen AG Firma: 
OPM 
Carl-Braun-Straße 1 Název ulice: 
D-34212 Melsungen Místo: 
Zentrale Service-Bereiche/Logistik und Supply Chain 
Telefonní číslo: +49 (0) 5661 / 71-4422 
E-Mail: logistics.service@bbraun.com 
Osoba zodpov dná za bezpečnostní datový list: sds@gbk-ingelheim.de 

Informační oblast: 

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 
Toxikologické informační st edisko (TIS): +420 224 919 293, +420 224 915 402 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé 
situace: 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 
Kategorie nebezpečí: 
Ho lavá kapalina: Flam. Liq. 2 
Vážné poškození očí/podrážd ní očí: Eye Irrit. 2 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: STOT SE 3 
Údaje o nebezpečnosti: 
Vysoce ho lavá kapalina a páry. 
Zp sobuje vážné podrážd ní očí. 
M že zp sobit ospalost nebo závrat . 

2.2 Prvky označení 
Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku 
Propan-2-ol 
Signální slovo: Nebezpečí 

Piktogramy: 

H225 Vysoce ho lavá kapalina a páry. 
H319 Zp sobuje vážné podrážd ní očí. 
H336 M že zp sobit ospalost nebo závrat . 

Standardní věty o nebezpečnosti 

P210 Chra te p ed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otev eným ohn m a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kou ení. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný od v/ochranné brýle/obličejový štít. 
P304+P340 P I VDECHNUTÍ: P eneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnad ující 

dýchání. 
P305+P351+P338 P I ZASAŽENÍ OČÍ: N kolik minut opatrn  vyplachujte vodou. Vyjm te kontaktní čočky, 

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P312 Necítíte-li se dob e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ ST EDISKO/léka e. 

Pokyny pro bezpečné zacházení 

Další pokyny 
Platí pro zem , v nichž je produkt klasifikován jako kosmetický p ípravek: Podle sm rnic ES nepodléhá 
výrobek v t chto zemích coby finální léčivo nebo kosmetický p ípravek povinnému značení. 

CS Strana 1 z 7 



Alcohol Pads B. Braun 

Kód produktu: 00056-0183 

B. Braun Melsungen AG 
Bezpečnostní list  podle na ízení (ES) č. 1907/2006 

Datum revize: 01.06.2015  Číslo revize: 1,2 

Není známa. 
2.3 Další nebezpečnost 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.2 Směsi 

Tampony nasycené isopropylalkoholem 70% 
Chemická charakteristika 

Nebezpečné složky 
Obsah Název Číslo CAS 

Číslo ES Indexové č. Číslo REACH 
Klasifikace podle na ízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] 

67-63-0 Propan-2-ol 60 - 80 % 
200-661-7 603-117-00-0 01-2119457558-25 
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 

Doslovné zn ní H- a EUH-v ty: viz oddíl 16. 
Jiné údaje 
Údaje se vztahují na kapalnou složku. 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 

Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení. 
Všeobecné pokyny 

Po vdechnutí výpar  nebo produkt  rozkladu p i nehod  vyvést na čerstvý vzduch.  
P i obtížích dopravit k léka i. 

Při vdechnutí 

Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení. 
Při styku s kůží 

Ihned vypláchnout velkým množstvím vody, i pod očními víčky.  
P i p etrvávajícím drážd ní očí vyhledat odborného léka e. 

Při zasažení očí 

Vypláchnout ústa a vypít v tší množství vody.  
Konzultovat léka e. 

Při požití 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Zp sobuje vážné podrážd ní očí.  
M že zp sobit ospalost nebo závrat . 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Symptomatické ošet ení. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

P na odolná proti alkoholu, suchý hasicí prost edek, oxid uhličitý (CO2), proud vody. 
Vhodná hasiva 

Plný proud vody. 
Nevhodná hasiva 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
P i požáru m že vzniknout: 
oxid uhelnatý a oxid uhličitý 

Používat na okolním prost edí nezávislý ochranný dýchací p ístroj. 
Ochranný od v. 

5.3 Pokyny pro hasiče 
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Páry jsou t žší než vzduch a ší í se u zem . 
Sm s výpar  se vzduchem je výbušná; i v prázdných nevyčišt ných nádobách. 
Ohrožené nádoby chladit vodní sprchou. 

Další pokyny 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

P i uvol ování výpar  používat ochranný dýchací p ístroj. 
Zajistit dostatečné v trání. 
Používat osobní ochranný od v. 
Uchovávat mimo zápalné zdroje. 
Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a od vem. 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Produkt nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

Mechanicky zachyťte a ve vhodných nádobách dopravte k likvidaci. 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Dodržovat bezpečnostní p edpisy (viz oddíl 7 a 8).  
Informace o likvidaci viz oddíl 13. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

P i používání nejezte, nepijte a neku te. 
Nesmí vniknout do očí. 

Opatření pro bezpečné zacházení 

Uchovávejte mimo dosah zdroj  tepla a vznícení.  
Zákaz kou eni. 

Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Chránit p ed p ímým slunečním zá ením.  
Uchovávejte obaly dokonale ut sn né na chladném a dob e v traném míst . 

Požadavky na skladovací prostory a nádoby 

Nesnáší se s: 
Kyseliny.  
oxidační činidla 
Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. 

Pokyny ke společnému skladování 

Uchovávat mimo dosah potravin, nápoj  a krmiv. 
Další informace o skladovacích podmínkách 

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití 
Tampóny na očistu k že 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry 

Mezní hodnoty 

Kategorie vlá/cm³ mg/m³ ppm Látka Číslo CAS Druh 
PEL 203,5 iso-Propanol 67-63-0 500 

NPK-P 407 1000 

8.2 Omezování expozice 

Zajistit dostatečné v trání, p edevším v uzav ených místnostech. 
Vhodné technické kontroly 
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P i použití nejíst, nepít a nekou it. 
Zasažený od v odstranit a p ed novým použitím vyprat. 
Nevdechujte páry.  
Nesmí vniknout do očí. 

Hygienická opatření 

P i správném zacházení není nutné. 
Ochrana očí a obličeje 

P i správném zacházení není nutné. 
Ochrana rukou 

P i správném zacházení není nutné. 
Ochrana kůže 

Osobní dýchací p ístroj není obvykle nutný. 
Ochrana dýchacích orgánů 

Bílý 
Kapalina na inertním nosném materiálu Skupenství: 

Barva: 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

Alkoholový Zápach: 

Informace o změnách fyzikálního stavu 
18 °C DIN 51755 Bod vzplanutí: 
2,0 objem. % Meze výbušnosti - dolní: 

Meze výbušnosti - horní: 
Zápalná teplota: 425 °C 

43 hPa Tlak par: 
  (p i 20 °C) 
Hustota (p i 20 °C): cca 0,85 g/cm³ 

Mísitelný Rozpustnost ve vod : 
  (p i 20 °C) 
9.2 Další informace 
Údaje se vztahují na kapalnou složku. 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 
P i ádném skladování a používání se nerozkládá. 
10.2 Chemická stabilita 
Stabilní za normálních podmínek. 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
Reakce s oxidačními činidly.  
Reakce s kyselinami.  
Reakce s alkalickými kovy.  
Reakce s kovy alkalických zemin. 

P i zah ívání se mohou uvol ovat ho lavé sm si par. 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

oxidační činidla 
Kyseliny.  
Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. 

10.5 Neslučitelné materiály 

Oxid uhelnatý a oxid uhličitý 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
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11.1 Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita 
Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
Propan-2-ol 
LC50/inhalační/potkan: > 20 mg/l/4 h 
Žíravost a dráždivost 
Zp sobuje vážné podrážd ní očí. 
Žíravost/dráždivost pro k ži: Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
Dráždí k ži: Neklasifikováno. 
Senzibilizační účinek 
Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice 
M že zp sobit ospalost nebo závrat . (Propan-2-ol ) 
Účinky po opakované nebo déletrvající expozici 
Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční 
Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
Nebezpečnost při vdechnutí 
Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 

Klasifikace byla provedena konvenční výpočtovou metodou dle Na ízení (ES) č. 1272/2008. 
Jiné údaje ke zkouškám 

Zkušenosti z praxe 
Jiná pozorování 
P i správné manipulaci a p i dodržení všeobecn  platných hygienických p edpis  nejsou známy žádné 
zdraví škodlivé vlivy.  
Produkt m že v ojedin lých p ípadech vyvolat p echodné zčervenání pokožky.  
Vlivem odmašťovacích vlastností produktu m že opakovaný nebo p etrvávající kontakt zp sobit podrážd ní 
k že a dermatitidu.  
M že dráždit sliznice.  
P i požití ve v tším množství m že dojít k omezení st evního pr chodu. 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita 
Ekologické údaje nejsou k dispozici. 
12.2 Perzistence a rozložitelnost 
Propan-2-ol 
Snadno biologicky odbouratelný (kritéria OECD). 
12.3 Bioakumulační potenciál 
Propan-2-ol 
Produkt má nízký bioakumulační potenciál. 

Údaje nejsou k dispozici. 
12.4 Mobilita v půdě 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Podle na ízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Tento produkt neobsahuje žádné látky PBT. 

Mírn  kontaminuje vodu. 
12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Výrobek nesmí uniknout do vody. 
Jiné údaje 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku 
P i respektování oficiálních místních p edpis  je možné spalování. 
Up ednostnit recyklaci p ed likvidací. 
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Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad 
180106 ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A/NEBO ZE SOUVISEJÍCÍHO VÝZKUMU (S 

VÝJIMKOU KUCHY SKÝCH ODPAD  A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZA ÍZENÍ, KTERÉ SE 
ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROST EDN  NESOUVISEJÍ); Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z 
léčení nebo prevence nemocí lidí; Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující; 
nebezpečný odpad 

Prázdné nádoby p edat k místní recyklaci, rekuperaci, nebo likvidaci.  
Kontaminované obaly je t eba optimáln  vyprázdnit a po odpovídající očist  je lze znovu použít. 
Obaly, které nelze vyčistit se likvidují jako samotná látka. 

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

Pozemní přeprava (ADR/RID) 

Zvláštní p edpis 216: Produkt nepodléhá p edpis m ADR/RID. 
Další příslušné údaje (Pozemní přeprava) 

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN) 

Zvláštní p edpis 216: Produkt nepodléhá p edpis m ADN. 
Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava) 

Přeprava po moři (IMDG) 

Zvláštní p edpis 216: Produkt nepodléhá p edpis m IMDG. 
Další příslušné údaje (Námořní doprava) 

Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR) 

Zvláštní p edpis A46: Výrobek nepodléhá p edpis m IATA-DGR. 
Další příslušné údaje (Letecká doprava) 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 
ne NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ 

PROST EDÍ:  
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 
Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení. 
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC 
P eprava se provádí výhradn  ve schválených a vhodných obalech. 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo 
směsi 
Informace o předpisech EU 

60 - 80 % (Údaje se vztahují na kapalnou složku.) 2004/42/ES (VOC): 
Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
Pro tuto látku nebylo provedeno bezpečnostní posouzení. 

ODDÍL 16: Další informace 

Zkratky a akronymy 
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses 
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure 
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization 
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk 
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GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 
CAS = Chemical Abstract Service 
EN = European norm 
ISO = International Organization for Standardization  
DIN = Deutsche Industrie Norm 
PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic 
vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative 

LD = Lethal dose 
LC = Lethal concentration 
EC = Effect concentration 
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration 

Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text) 
H225 Vysoce ho lavá kapalina a páry. 
H319 Zp sobuje vážné podrážd ní očí. 
H336 M že zp sobit ospalost nebo závrat . 

Údaje v položkách 4 až 8 a 10 až 12 nemají částečn  vztah k používání a správné aplikaci výrobku (viz 
informace pro použití/ o výrobku), nýbrž týkají se úniku v tšího množství v p ípad  havárie a závad. 
Údaje popisují výhradn  bezpečnostní požadavky výrobku/ výrobk  a vycházejí ze současného stavu a 
našich znalostí. 
Dodací specifikace je uvedena v p íslušných návodech k výrobku. 
Údaje nejsou zárukou vlastností popsaného výrobku/popsaných výrobk  ve smyslu zákonných p edpis  o 
záruce. 
(n.a. - nepoužije se, n.b. - neuvedeno) 

Jiné údaje 

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího 
dodavatele.) 
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