
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa Dyspenser feromonowy na szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz 
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Dyspenser feromonowy, do stosowania łącznie z pułapką lepową lub lejkową, przeznaczony 
do wabienia samców mola szrotówka kasztanowcowiaczka w parkach i działkach 
rekreacyjnych.

1.3. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI 
Instytut Przemysłu Organicznego
03-236 Warszawa, ul. Annopol 6
Tel.: (22) 811 12 31 wew. 261
Fax: (22) 811 07 99
e-mail: grodner@ipo.waw.pl (kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki)

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Wykaz ośrodków toksykologicznych – patrz sekcja 16.
Ogólnopolskie telefony alarmowe: Policja 997 ; Straż Pożarna 998 ; SOS tel. kom. 112

Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY
Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
Piktogram(y) określający(e) rodzaj zagrożenia
Nie są wymagane.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Nie są wymagane.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Pomimo  iż  produkt  nie  jest  zaklasyfikowany  jako  niebezpieczny zaleca  się  przestrzegać  podanych  niżej  środki 
ostrożności
S2 Chronić przed dziećmi.
S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami, i paszą dla zwierząt..
S47/49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0 - 4°C.

Dodatkowe oznakowanie 
Zgodne z wymaganiami ustawy o produktach biobójczych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

2.3. INNE ZAGROŻENIA
Nie są znane.
Produkt nie zawiera substancji PBT/vPvB.

Sekcja 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. SUBSTANCJE
Nie dotyczy. 

3.2. MIESZANINY
Charakterystyka produktu
Substancja czynna na korkach gumowych pakowane w słoiki szklane lub torebki z folii barierowej aluminium-
polietylen 

Identyfikacja substancji czynnej

Numery identyfikujące 
składniki

Nazwa składnika mg * Klasyfikacja **
dyr. 67/548/EWG

(rozp. MZ)
WE 1272/2008

mailto:grodner@ipo.waw.pl


CAS: 247167-79-9
Indeksowy: brak
Rejestracji: nie dotyczy

(8E,10Z)-tetradeka-8,10-dienal 0.02 Xi, R38 Skin Irrit. 2, H315

* Zawartość substancji czynnej w przeliczeniu na dyspenser
** Treść zwrotów R i H – patrz sekcja 16

Sekcja 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY
Zalecenia ogólne
Pomoc medyczna nie jest konieczna. 
W przypadku korzystania  z  pomocy lekarskiej  pokazać  kartę  charakterystyki  lub opakowanie/etykietę  lekarzowi  
udzielającemu pomocy. 

Środki ochrony dla udzielających pierwszej pomocy
Nie są wymagane. Po zakończeniu udzielania pierwszej pomocy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.

Wdychanie
W normalnych warunkach stosowania, ze względu na postać produktu, droga narażenia nie jest prawdopodobna. 

Kontakt ze skórą
Zanieczyszczoną skórę dokładnie umyć wodą z mydłem a następnie spłukać dużą ilością bieżącej wody. 

Kontakt z okiem
W normalnych warunkach stosowania produkt nie powoduje negatywnych skutków dla oczu.
W przypadku dyskomfortu (pieczenie, łzawienie) spowodowanego zanieczyszczeniem oczy ewentualnymi resztkami  
produktu pozostałymi na rękach, zanieczyszczone oczy płukać ciągłym strumieniem wody przez kilkanaście minut  
przy szeroko rozwartych powiekach.

Połknięcie
W normalnych warunkach stosowania nie zdarzają się. 
W razie przypadkowego kontaktu produktu z jamą ustną wypłukać usta wodą. 

4.2. NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA
Potencjalne skutki narażenia 
Wdychanie Nie są znane. 
Kontakt ze skórą Długotrwały kontakt może spowodować słabe podrażnienie skóry. 
Kontakt z okiem Nie są znane.
Połknięcie Nie są znane.
Chroniczne Brak danych.
Patrz także sekcja 11.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I 
SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM
Brak szczególnych zaleceń.

Nasilające się stany chorobowe
Nie dotyczy. 

Sekcja 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. ŚRODKI GAŚNICZE
Odpowiednie: dwutlenek węgla, piana, proszki gaśnicze.
Niewłaściwe: brak danych.

5.2. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ
W  środowisku  pożaru  obejmującego  dużą  ilość  powstają  szkodliwe  dymy  zawierające  tlenki  węgla  i  inne 
niezidentyfikowane produkty termicznego rozkładu (folii, filcu). Unikać wdychania produktów wydzielających się w 
środowisku pożaru – mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia.

5.3. INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ 
Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów.



W przypadku  pożaru obejmującego duże ilości  produktu  nie  dopuścić  do przedostania  się  ścieków po gaszeniu 
pożaru do kanalizacji i wód. Powstałe ścieki i pozostałości po pożarze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Gaszący  pożar  powinni  być  przeszkoleni  i  wyposażeni  w  nadciśnieniowe  aparaty  powietrzne  izolujące  drogi  
oddechowe oraz odzież ochronną, odpowiednio do wielkości i warunków pożaru.

Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W 
SYTUACJACH AWARYJNYCH 
W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu (w warunkach produkcyjnych / magazynowych) ograniczyć dostęp 
osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. 
Unikać  długotrwałego  bezpośredniego  kontaktu  z  niezapakowanym  produktem.  W  przypadku  uwolnienia  w 
zamkniętym pomieszczeniu zapewnić skuteczną wentylację/wietrzenie.
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w razie nosić rękawice ochronne. 

6.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do kanalizacji i wód.
O ile to możliwe i bezpieczne zatamować lub ograniczyć uwalnianie produktu. 

6.3. METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO 
USUWANIA SKAŻENIA
Uwolniony produkt zebrać do odpowiedniego pojemnika na odpady. Traktować jak odpad komunalny.
Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 13).

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Patrz sekcje 8, 13 i 15.

Sekcja 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI LUB MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Informacje ogólne
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy (patrz sekcja 15). 
Zachować środki ostrożności wymagane przy pracy z chemikaliami.

7.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA
Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i/lub w karcie charakterystyki.
Stosować produkt zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 
Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą i zanieczyszczenia oczu. 
Przestrzegać zasad higieny, stosować odzież i sprzęt ochronny (patrz sekcja 8).
Nieużywane opakowania trzymać zamknięte. 

Zalecenia dotyczące higieny pracy
Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić w miejscu pracy; każdorazowo po przerwaniu 
lub zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem. 

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI 
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach w temperaturze poniżej +5°C (np. w lodówce). 
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Okres trwałości preparatu: 1 rok od daty produkcji. Stosowanie preparatu po tym okresie wymaga uprzedniego 

sprawdzenia zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi.
Rodzaj opakowania: opakowanie  bezpośrednie  –  słoiki  szklane  lub  torebka  barierowa  aluminium-

polietylen. 

7.3. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE
Patrz podsekcja 1.2. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktować się z dostawcą. 



Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI
Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy 
(rozp. MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r., Dz.U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późniejszymi zmianami)
Produkt nie zawiera składników, dla których są ustalone wartości dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy.

Dopuszczalne wartości biologiczne Nieustalone. 

Wartości DNEL i PNEC Brak dostępnych informacji.

8.2. KONTROLA NARAŻENIA 
Techniczne środki kontroli
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w ograniczonej przestrzeni. Patrz także sekcja 7.

Indywidualne środki ochrony
Konieczność  zastosowania  i  dobór  odpowiednich  środków  ochrony  indywidualnej  powinny  uwzględniać  rodzaj 
zagrożenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób postępowania z produktem. 
W normalnych warunkach stosowania ochrony nie są wymagane. Zaleca się stosować rękawice ochronne przy 
długotrwałym kontakcie w warunkach narażenia zawodowego.

Kontrola narażenia środowiska
Brak szczególnych wskazówek.

Sekcja 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH
Wygląd - stan skupienia : Ciało stałe

- postać / barwa : korki z gumy – szare 
Zapach : Słabo wyczuwalny 
Próg zapachu : Nie dotyczy
pH : Nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepnięcia : Nie dotyczy
Temperatura początku wrzenia : Nie dotyczy 
Temperatura zapłonu : Nie dotyczy
Szybkość parowania : Nie dotyczy
Palność (ciało stałe, gaz) : Jak guma
Dolna/Górna granica palności/wybuchowości : Nie dotyczy
Prężność par : Nie dotyczy
Gęstość par (powietrze = 1) : Nie dotyczy
Gęstość : Nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie : Nie rozpuszcza się
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda : Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu : Brak danych
Temperatura rozkładu : Nie dotyczy 
Lepkość : Nie dotyczy
Właściwości wybuchowe : Brak 
Właściwości utleniające : Brak

INNE INFORMACJE
Dla produktu nie oznacza się podstawowych parametrów fizykochemicznych podawanych w karcie charakterystyki.

Sekcja 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. REAKTYWNOŚĆ
Niereaktywny chemicznie.

10.2. STABILNOŚĆ CHEMICZNA
W zalecanych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny (patrz sekcja 7). 
Substancja czynna jest wrażliwa na ciepło i światło.

10.3. MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Brak danych. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.



10.4. WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikać temperatur powyżej 30°C. 

10.5. MATERIAŁY NIEZGODNE
Silne utleniacze, mocne zasady.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU
Nie są znane. Produkty wydzielające się w środowisku pożaru – patrz sekcja 5.

Sekcja 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacja ogólna
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia.

11.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH

Działanie żrące/drażniące na skórę     Brak danych

Działanie uczulające Brak danych. 

Rakotwórczość Brak danych. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość Brak danych. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe Brak danych. 

Zagrożenie spowodowane aspiracją Nie dotyczy

Sekcja 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacja ogólna
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska. 

12.1. TOKSYCZNOŚĆ Brak danych.

12.2. TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU Brak danych.

12.3. ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI Brak danych.

12.4. MOBILNOŚĆ W GLEBIE Brak danych.

12.5. WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT i vPvB Nie dotyczy.

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA Nie są znane.

Sekcja 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Informacja ogólna
O ile to możliwe wyeliminować lub ograniczyć do minimum wytwarzanie odpadów. 

13.1 METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
Klasyfikacja odpadów
Nieokreślony.
Kod odpadu powinien być przypisany przez użytkownika na podstawie zastosowania, do którego produkt został użyty, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozp. MŚ z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. z 2001  
r. Nr 112, poz. 1206).

Postępowanie z odpadami 
Pojedynczy  zużyty  produkt  i  odpady  opakowaniowe  w  warunkach  stosowania  usuwać  razem  z  odpadami 
gospodarczymi. 
Duże ilości odpadów unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o  
odpadach, tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zmianami).
Unieszkodliwianie dużych ilości odpadów należy przeprowadzać w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub 
zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów.



Sekcja 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Produkt  nie  jest  zaklasyfikowany  jako  materiał  niebezpieczny  w  rozumieniu  przepisów  transportowych  dot.  
przewozu towarów niebezpiecznych.

14.1. NUMER UN (Numer ONZ) Nie dotyczy

14.2. PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN Nie dotyczy

14.3. KLASA(Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE Nie dotyczy

14.4. GRUPA PAKOWANIA Nie dotyczy

14.5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA Nie dotyczy

14.6. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW Nie dotyczy

14.7. TRANSPORT LUZEM zgodnie z zał. II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie dotyczy

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny
Patrz także sekcja 13.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322)
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i  
rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  1488/94,  jak  również  dyrektywę  Rady  76/769/EWG  i  dyrektywy  Komisji  
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. UE L 136 z 29.05.2007 r. z późn. zmianami)
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego  i  Rady z dnia 18 grudnia  2006 r.  w sprawie rejestracji,  oceny,  udzielania zezwoleń  i  
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010)
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1272/2008  z  dnia  16  grudnia  2008  r.  w  sprawie  
klasyfikacji,  oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. UE L 353 z dnia 31.12.2008 r.  z późn.  
zmianami) 
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  29  listopada  2002  r.  w  sprawie  najwyższych  
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 217,  
poz. 1833; z 2005 r. Nr 212, poz. 1769; z 2007 r. Nr 161, poz. 1142; z 2009 r. Nr 105, poz. 873; 2010 r. Nr 141, poz.  
950)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 73, poz. 645; z 2007 r. Nr 241, poz. 1772)
Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia 21 grudnia  2005 r. w sprawie  zasadniczych  wymagań dla  środków 
ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)
Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września  1997 r.  w sprawie  ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity zał. do Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z  
2008 r. Nr 108, poz. 690)
Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekt jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z 2008 r.  
Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 225, poz. 1464, z 2011 r. Nr 63, poz.  
322)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia  2003 r.  w sprawie kategorii  i grup produktów biobójczych  
według ich przeznaczenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 16, poz. 150)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2006 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania zmian danych  
objętych  pozwoleniem,  pozwoleniem  tymczasowym  albo  wpisem  do  rejestru  oraz  zmian  dokumentacji  będącej  
podstawą wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru (Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1190)

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO (wg WE 1907/2006)
Nie dotyczy.

Sekcja 16: INNE INFORMACJE

Treść zwrotów R wyszczególnionych w p. 3: 
R38 Działa drażniąco na skórę



H315 Działa drażniąco na skórę

Dodatkowe informacje
Produkt nie podlega obowiązkowi rejestracji.

Wykaz  ośrodków  toksykologicznych odpowiedzialnych  za  kontrolę  zatruć  produktami  biobójczymi  oraz 
podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (rozp. MZ z dnia 29 sierpnia 2006, Dz.U. Nr 161,  poz. 1143oraz z  
2009 r. Dz.U. Nr 81, poz. 686)
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Pomorskie Centrum Toksykologii
ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk
(dla terenu woj.: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego)

2. Ośrodek Informacji Toksykologicznej
Klinika Toksykologii Collegium Medium UJ
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera
Os. Złotej Jesieni 1; 31-826 Kraków
(dla terenu woj.: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego)

3. Ośrodek Informacji Toksykologicznej
Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych im. dr Wandy Błońskiej
Zespół Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce, Szpital im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2; 60-834 Poznań
(dla terenu woj.: wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

4. Biuro Informacji Toksykologicznej
III Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Toksykologii
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego
Al. Solidarności 67; 03-401 Warszawa
(dla terenu woj.: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, lubelskiego)

Karta charakterystyki opracowana na podstawie danych charakteryzujących substancję czynną, danych dla produktu 
oraz obowiązujących przepisów.
Zakres aktualizacji: dostosowanie układu i treści karty do wymagań rozp. (UE) Nr 453/2010.
Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, 
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu.
Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być aktualne lub wystarczające dla  
tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub różnych zastosowaniach. 
Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi 
odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego 
zastosowania produktu.

Koniec Karty charakterystyki


