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Ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos-
FISPQ 

ID Screen® Infectious Bronchitis Indirect 

Última atualização: janeiro de 2021 
 

1. Informação do produto e da empresa 
Nome do produto: ID Screen® Infectious Bronchitis Indirect 
Código do produto: IBVS 
Empresa:  Innovative Diagnostics  

 310, rue Louis Pasteur, 34790 Grabels, France 
 Tel + 33 (0)4 67 41 49 33 Fax: + 33 (0)4 67 45 36 95  
  info@innovative-diagnostics.com ; www.innovative-diagnostics.com 
 
Para uso exclusivamente in vitro. 

 

2. Identificação de perigos 
De acordo com o regulamento (EC) No 1272/2008, usar proteção pessoal (seção 8). 
 

Nenhum dos componentes do produto apresenta risco biológico, o controle positivo, o controle negativo e o 
extrato purificado do antígeno são inativados.  
 

O produto não contém substâncias, nas concentrações indicadas, que sejam consideradas perigosas.  
 

Os controles positivo e negativo contêm azida de sódio (<0.02%) e podem ser irritantes para a pele e os olhos. 
  

O tampão de diluição contém Proclin 300 (<0.05%) e pode ser irritante para a pele e os olhos.  
 

A solução substrato contêm 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine (<0.075%) e pode ser irritante para a pele e os 
olhos.  
 

A solução de parada pode ser irritante para a pele e os olhos. 
 

3. Componentes 
Componentes do kit Composição 

Conjugado Concentrado (10X)   

Controle Positivo Azida de sódio <0,02% 
CAS número: 26628-22-8; CE número: 247-852-1 

Controle Negativo Azida de sódio <0,02% 
CAS número: 26628-22-8; CE número: 247-852-1 

Tampão de Diluição n°3 e n°14 Proclin 300 <0.05% 
CAS número: 55965-84-9; CE número: não atribuído. 

Solução Concentrada de Lavagem (20X) Nenhum componente perigoso acima de 0,1%. 

Solução Substrato 3,3’,5,5’- Tetrametilbenzidina(TMB) (<0,075%). 
CAS número: 54827-17-7; CE número: 259-364-6. 

Solução de Parada Ácido orgânico a 3% 

Microplacas revestidas  
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4. Medidas de primeiros socorros 
Conjugado controle positivo, controle negative, tampões de diluição, solução de lavagem, solução 
substrato, solução de parada: 
 

Em caso de contato com a pele: lavar imediatamente a pele com sabonete e muita água por ao menos 20 
minutos. 
Em caso de contato com os olhos: se espirrar nos olhos, lavar com bastante água por 15 minutos e procurar 
ajuda médica se necessário. 
Em caso de inalação: ir para um ambiente com ar fresco. Se ocorrerem sintomas, procurar por cuidados 
médicos. 
Se ingerido: não induzir vômito. Lavar a boca com água. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.  
 

5. Medidas de combate a incêndio 
Extinção no meio circundante: usar o extintor de incêndio adequado para apagar o fogo.  
Outras informações: componentes não inflamáveis. 
 

6. Medidas em caso de perda acidental 
Precauções pessoais: verificar o item 8 em proteção pessoal. 
Métodos de limpeza: usar equipamento de proteção pessoal (luvas e avental) e limpar com material 
absorvente inerte.  
 
7. Manuseio e armazenamento 
Manuseio: Manusear com equipamento de proteção individual (ver seção 8). Verificar a bula do kit. 
Armazenamento: o conjugado, as placas, os controles, e a solução substrato deve ser armazenada a +5°C 
(±3°C). Os outros componentes podem ser armazenados a +2°C-+26°C.  
 

Não utilizar componentes do kit que já tenham vencido (verificar o rótulo). 
 
 
 

8. Material de proteção individual e controle de exposição 
Usar avental de laboratório. 
Proteção para as mãos: usar luvas nas duas mãos e lavar as mãos após manipulação. 
Proteção respiratória: não é requerida. 
Proteção visual: óculos de proteção com proteção lateral.  
. 

Limites de exposição ocupacional VME (8h) UE PEL/TLV STEL 
Azida de sódio (CAS n°26628-22-8)  0.1 mg/m3 0.3 mg/m3 0.3 mg/m3 

Proclin 300 (CAS n°55965-84-9) Ausente Ausente Ausente 
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9. Propriedades químicas 

 Microplaca Controle 
Positivo 

Controle 
Negativo 

Tampão de 
Diluição 3 

Tampão de 
Diluição 14 Conjugado Solução de 

Lavagem 
Solução de 

Parada 
Solução 

Substrato 

Aspecto Sólida Líquido 
laranja 

Líquido 
amarelo 

Líquido 
amarelo 

Líquido 
azul 

Líquido 
vermelho 

Líquido 
incolor 

Líquido 
incolor 

Líquido 
incolor 

Odor N/A Sem odor Sem odor Sem odor Sem odor Sem odor Sem odor Sem odor Sem odor 
pH N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 1 3.5 – 3.9 

Ponto de 
Ebulição N/A >100°C >100°C N/A N/A >100°C >100 >70°C >100°C 

Ponto de 
Fusão N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0°C 

Ponto de 
Inflamação N/A Não 

combustível 
Não 

combustível 
Não 

combustível 
Não 

combustível 
Não 

combustível 
Não 

combustível 
Não 

combustível 
Não 

combustível 

Inflamabilidade N/A Não 
combustível 

Não 
combustível 

Não 
combustível 

Não 
combustível 

Não 
combustível 

Não 
combustível 

Não 
combustível 

Não 
combustível 

Auto 
inflamabilidade N/A Não 

combustível 
Não 

combustível 
Não 

combustível 
Não 

combustível 
Não 

combustível 
Não 

combustível 
Não 

combustível 
Não 

combustível 
Propriedades 

explosivas N/A Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Propriedades 
oxidantes N/A Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Pressão de 
vapor N/A Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Densidade 
relativa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Solubilidade 
em água N/A Boa Boa Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

 

 

10. Estabilidade e reatividade 
Estabilidade: Os diferentes produtos são quimicamente estáveis.  
Condições para evitar: Evitar expor a solução substrato à luz.  

Não exponha a solução de substrato a agentes oxidantes. 
Incompatibilidades: Não aplicável. 

 
11. Informação toxicológica 
Toxicologia: verificar no item 3. 
Mobilidade: não aplicável. 

 

12. Informação ecológica 
Contêm componentes tóxicos para organismos aquáticos. Evitar liberação no meio ambiente. 

 

13. Considerações de descarte 
Descontaminar os reagentes antes do descarte. Descartar de acordo com as normas regulatórias locais. 

 

14. Informações de transporte 
Não classificado como produto perigoso para o transporte.  
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15. Informações regulatórias 
 
3,3,5,5- Tetrametilbenzidina (TMB) (<0,075%, solução substrato) 
CAS número: 54827-17-7, CE número: 259-364-6. 
Classificação EC 1272/2008: 3,3,5,5- Tetrametilbenzidina (>99%) 
Declarações de perigo: H315, H319, H335. 
Declarações de segurança: P261, P305+P351+338. 
 
Proclin 300 (<0.05%, tampão de diluição) 
CAS número: 55965-84-9; CE número: não atribuído 
Classificação EC 1272/2008: Proclin 300 (CMIT/MIT 3%) 
Declarações de perigo: H302, H314, H317, H410 
Declarações de segurança: P260, P280, P301+P312+P330, P303+P361+P353, P304+P340+P310, 
P305+P351+P338. 
 
Azida de sódio (<0.02%, Controle positivo e Controle negativo) 
CAS número: 26628-22-8; CE número: 247-852-1.  
Classificação EC 1272/2008: Azida de sódio (>99%)  
Declarações de perigo: H300, H400, H410. 
Declarações de segurança: P264, P273, P301+P310. 
 
Ácido orgânico (3%, solução de parada) 
Classificação EC 1272/2008:  
Declarações de perigo:  H302 + H312, H315, H317, H318, H335 
Declarações de segurança: P280, P301 + P312 + P330, P305 + P351 + P338 + P310. 

 
16. Outras informações  

Texto completo das declarações de perigos mencionados na seção 15: 
H300 Fatal se ingerido 
H302 Perigoso se ingerido 
H302 + H312 Perigoso se ingerido ou se entrar em contato com a pele 
H314 Causa queimaduras severas na pele e lesões nos olhos 
H315 Causa irritação na pele. 
H317 Pode causar reação alérgica na pele 
H318 Causa sérias lesões nos olhos 
H319 Causa grave irritação nos olhos. 
H335 Pode causar irritação respiratória. 
H400 Muito tóxico para organismos aquáticos. 
H410 Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos de longo prazo. 
 

Informações suplementares: 
As informações apresentadas nesta ficha de segurança basearam-se em nosso conhecimento na data em 
que esse documento foi publicado. Essas informações são fornecidas apenas para fins indicativos, para 
auxiliar nos procedimentos de manuseio, fabricação, armazenamento, transporte, distribuição, fornecimento, 
uso e descarte em condições adequadas de segurança, e não devem ser interpretadas como garantia ou 
consideradas como especificações de qualidade do produto. Essas informações referem-se apenas ao 
produto nomeado e, salvo indicação expressa, pode não ser válida no caso de tal material ser utilizado em 
combinação com quaisquer outros materiais ou em qualquer fabricação. Todas as substâncias e misturas 
podem apresentar riscos desconhecidos e devem ser usadas com cautela. Embora certos riscos sejam 
descritos aqui, não podemos garantir que esses sejam os únicos perigos existentes.  
 
 
 


