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Ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos-
FISPQ 

Rose Bengal (Rapid slide agglutination antigen) 

Última revisão: outubro de 2014 

 

1. Informação do Produto e da empresa 

Nome do produto: Rose Bengal (Rapid slide agglutination antigen) 

Código do produto: RSA-RB 

Empresa:   ID VET  

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

 

2. Identificação de perigos 
 

O produto não contém substâncias, nas concentrações indicadas, que sejam consideradas perigosas.  
Ele não apresenta risco biológico.  
 

3. Componentes 

Descrição : Antígeno para aglutinação rápida em placa para a detecção de anticorpos contra Brucella 

abortus, melitensis, ou suis em bovinos, ovinos, caprinos e suínos.  
 
 
 

4. Medidas de primeiros socorros 
 

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 procuro 
ajuda médica se necessário. 
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 a tomar 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.  
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7. Manuseio e armazenamento 

Manuseio: não utilizar os reagentes após a data de validade. 
Armazenamento: Armazenar entre 2°C a 8°C.  
Não congelar.  
O reagente é estável, até a data de validade indicada no rótulo, se armazenado nas condições indicadas.  
 

 

 

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.  
 
 

9. Propriedades químicas 

Apecto liquido. 

 

10.Estabilidade e reatividade 

Não aplicável (N/A) 
 
 

11. Informação toxicológica 

N/A 
 
 

12. Informação ecológica 

Informação não disponível. 
 
 

13. Considerações de descarte 

Descontaminar os reagentes antes do descarte. Decartar de acordo com a legislação local. 
 

 


