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ecotoxicidade aguda. 
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Composição

Tampão  de  reativação:  cloreto  de  sódio,  cloreto  de

magnésio e cloreto de potássio.

Cubeta com biomassa liofilizada: biomassa bacteriana de

Vibrio  fischeri NRRL-B  11177,  açúcares  e  sais

estabilizantes de pH não tóxicos.

Indicação de perigos

Nenhum  dos  ingredientes  é  considerado  perigoso.  Os

sais estabilizantes de pH podem provocar irritação.

Medidas de primeiros-socorros

Em caso de contato de qualquer solução com os olhos,

lavar abundantemente com água durante 15 minutos. No

caso de ingestão, procurar um médico.

Medidas de combate a incêndio

Nenhum dos ingredientes apresenta risco de incêndio ou

de explosão.

Medidas  de  controle  para  derramamento  ou

vazamento

Em caso de derramamento ou vazamento  de qualquer

solução que compõe o kit Monitox®, proceder a limpeza

com papel  toalha e  dispor  o material  em lixo  orgânico

comum.

Manuseio e armazenamento

As cubetas contendo a biomassa liofilizada devem ser

armazenadas em freezer, a uma temperatura máxima de

-18ºC,  podendo  ser  estocadas  em  temperaturas

inferiores. A solução salina, o tampão de reativação e a

solução de ajuste osmótico devem ser armazenadas sob

refrigeração  convencional,  em  geladeira

(aproximadamente 4ºC).

Controle de exposição e proteção individual

Manipular  os  produtos  que  compõem  o  kit  Monitox®

utilizando  luvas  descartáveis.  Aplicar  boas  práticas

laboratoriais conforme nível de biossegurança NB1.

Propriedades físico-químicas

Tampão de reativação: incolor e inodoro.

Cubeta com biomassa liofilizada: resíduo sólido, branco-

amarelado.  Após  reidratação,  apresenta-se  como  uma

suspensão turva esbranquiçada, sem sedimentos.

Estabilidade e reatividade

Ingredientes  estáveis  a  baixas  temperaturas.  Não  se

decompõem em produtos tóxicos. 

Informações toxicológicas

Não são esperados efeitos tóxicos agudos. V. fischeri  –

classificado  no  grupo  de  risco  1  (representa  risco

escasso para o indivíduo e a comunidade).

Açúcares: LD50 (oral, rato) > 10.000 mg/kg (RTECS).

Informações ecológicas

O micro-organismo  V.  fischeri não representa  risco  ao

meio  ambiente,  mesmo  se  disposto  em  águas  doces,

salinas ou solos.

Informações sobre transporte

Manter o produto sob refrigeração (temperatura máxima

de -18ºC).

Regulamentações

Registro: isento – conforme protocolo nº 1487, ANVISA.

Descarte de resíduos - Riscos ambientais

As  bactérias  luminescentes  não  são  nocivas  ao  ser

humano e ao meio ambiente e podem ser descartadas no

sistema  de  tratamento  de  esgoto  do  laboratório  sem

desinfecção  prévia.  Efluentes  tóxicos,  por  outro  lado,

devem  sofrer  disposição  final  junto  a  serviços

especializados de eliminação de resíduos perigosos.

http://www.ubiotech.com.br/

