
 
DROŠĪBAS DATU LAPA 

(atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006) 

Izdošanas datums/versijas Nr.: Redakcija: 2015. gada 14. aprīlī/2.0 Lappuse: 1 / 8 

Zāļu nosaukums: PVP Iodine 100 mg/ml uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums 

 

1. APAKŠPUNKTS. Vielas/maisījuma un sabiedrības/uzņēmuma identifikācija 

1.1. Zāļu identifikators 
Zāļu identifikators:  PVP Iodine 100 mg/ml uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums 
Citi nosaukumi, sinonīmi: Povidonum iodinatum / PVP Iodine aerosols 
REACH reģistrācijas numurs: maisījumam netiek piemērots 

Veterināro zāļu reģistrācijas numurs: 99/012/09-C 

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 
Apzinātie lietošanas veidi:  veterinārās zāles. Šīs zāles efektīvi iedarbojas pret baktērijām, 

vīrusiem un raugiem. Tās lieto dezinfekcijai, veicot operācijas un 
kastrācijas, kā arī injekciju vietu, dzimumorgānu un jaundzimušu 
dzīvnieku nabas stumbra dezinfekcijai.  
Vēl to var lietot traumu gadījumā pupu un krūts dziedzeru īstermiņa 
dezinfekcijai. 
Tas ir piemērots roku un visu virsmu dezinfekcijai. 

Paredzēts profesionālai/industriālai lietošanai. 

Nevēlama lietošana: nav zināma. 

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju 
Nosaukums vai tirdzniecības nosaukums: BIOVETA, a. s. 

Juridiskā adrese/saimnieciskās darbības veikšanas vieta: Komenského 212, 683 23, Ivanovice na Hané, CZ  

Identifikācijas Nr.: 25304046 

Tālruņa numurs: +420 517 318 604, 517 318 605 

Fakss:  +420 517 363 294 

www:  www.bioveta.cz  

Par drošības datu lapas izstrādi atbildīgās kompetentās 

personas nosaukums vai tirdzniecības nosaukums: 

EKOLINE, s.r.o. Brno 

 

Juridiskā adrese/saimnieciskās darbības veikšanas vieta: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno, CZ 

Tālruņa numurs/fakss: +420 545 218 716, 545 218 707 

E-pasts: ekoline@ekoline.cz 

1.4. Ārkārtas tālruņa numurs  

112 (24 stundu serviss) – piemērojams tikai ES valstīm 

Čehijas Republika: +420 – 224 91 92 93; 224 91 54 02 (24 stundu serviss)  

Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 

2. APAKŠPUNKTS. Dati par bīstamību 

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija 

 
Klasifikācija atbilstoši EK 1272/2008 

Uzliesm. Šķīd. 2, H225 Acu kairin. 2, H319 

Maisījums klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008. 

 

Klasifikācija atbilstoši 1999/45/EK. 

F; R11 

Maisījums klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1999/45/EK. 

Svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes, kādas vielas fizikāli ķīmiskajām īpašībām ir uz cilvēka veselību un vidi  

Viegli uzliesmojošs šķīdums un tvaiki. Sargāt no tiešas uguns.  

Izraisa smagu acu kairinājumu. Zāļu tvaikiem lielākā koncentrācijā ir apreibinoša iedarbība. Tā var izraisīt 

reiboni, redzes dubultošanos un citus parastos intoksikācijas simptomus, vemšanu un pat samaņas zudumu.  

Zāles nav bīstamas apkārtējai videi. 

Visu klasifikāciju pilns teksts, bīstamu īpašību standarta frāzes un R frāze ir aprakstītas 16. apakšpunktā. 

http://www.candivac.cz/
Zehnulova.Jana
Zvýraznění
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2.2. Marķējuma elementi 
Marķējums atbilstoši EK 1272/2008 

Zāļu identifikators: PVP Iodine 100 mg/ml uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums 

 - 

Bīstamības piktogramma: 

  
Signālvārds: Briesmas  

Bīstamības apzīmējumi: H225 Viegli uzliesmojošs šķīdums un tvaiki. 

H319 Izraisa smagu acu kairinājumu. 

Drošības prasību apzīmējumi: P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, karstas virsmas, 

dzirksteles, atklāta uguns un citi aizdedzināšanas avoti. Nesmēķēt. 

P233 Tvertni stingri noslēgt. 

P305 + P351 + P338 IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni 

vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli 

izdarīt. Turpiniet skalot. 

P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem. 

P370 + P378 Ugunsgrēka gadījumā: Nodzēšanai izmantot pulveri, pret 

spirtu rezistentas putas, oglekļa dioksīdu vai dalītu ūdens strūklu. 

P403 + P235 Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā. 

Papildu informācija uz etiķetes: - 

2.3. Citas bīstamības 
Maisījums nav klasificēts kā PBT vai vPvB. 

Uzliesmojošs šķīdums, bīstamības I klase atbilstoši ČSN 65 0201. 

Materiālu drošības datu lapas izdošanas datumā tajā aprakstītās vielas nav iekļautas kandidātu sarakstā (SVHC 

vielas), iekļaušanai REACH regulas XIV pielikumā. 

3. APAKŠPUNKTS. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām  

3.1. Vielas  
Zāles ir vairāku vielu maisījums. 

3.2. Maisījumi 

Maisījums satur jodinētu povidonu, lauromakrogolu, propilēna glikolu, ar benzīnu denaturētu etanolu, nātrija 

citrāta dihidrātu, attīrītu ūdeni. 

Zāļu identifikators: 

Koncentrācija/k

oncentrācijas 

diapazoni 

Indeksa Nr. 

CAS Nr. 

EK Nr. 

Klasifikācija 

atbilstoši 

67/548/EEK. 

Klasifikācija atbilstoši 

EK 1272/2008 

Etanols* 

(REACH Nr. 01-

2119457610-43-0113) 

50 % 

603-002-00-5 

64-17-5 

200-578-6 

F; R11 
Uzliesm. Šķīd. 2, H225 

Acu kairin. 2, H319 

*Īpašās koncentrācijas robežvērtība: Acu kairin. 2, H319  ≥ 50 % 

4. APAKŠPUNKTS. Pirmās palīdzības pasākumi 

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 

Lielākas tvaiku koncentrācijas ietekmē CNS. 

Ieelpojot: zāles var izraisīt intoksikāciju. Pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt. 

Saskarē ar 

ādu: 

nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Kairinājuma gadījumā mazgāt ar ziepēm. 

Saskarē ar 

acīm: 

atvērtu aci skalot ar tekošu tīru ūdeni 15 minūtes. Vienmēr nekavējoties meklējiet medicīnisku 

palīdzību. 

Norijot: ierosiniet vemšanu. Vienmēr nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. 

Zehnulova.Jana
Zvýraznění
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4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta 

Izraisa smagu acu kairinājumu. Lielākas tvaiku koncentrācijas ietekmē CNS. Zāles var izraisīt intoksikāciju. Zāļu 

tvaikiem lielākā koncentrācijā ir apreibinoša iedarbība. Tā var izraisīt reiboni, redzes dubultošanos un citus 

parastos intoksikācijas simptomus, vemšanu un pat samaņas zudumu. 

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 
Ārstējiet simptomātiski. Ja norīts liels daudzums maisījuma, nekavējoties sazinieties ar ārstu (toksikoloģijas 

speciālistu). 

5. APAKŠPUNKTS. Ugunsdzēsības pasākumi 

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi 

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:    dalīta ūdens strūkla, pret spirtu rezistentas putas, oglekļa dioksīds, pulveris. 

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:  tieša ūdens strūkla. 

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 
Viegli uzliesmojošs šķīdums un tvaiki. Tvaiki var veidot sprādzienbīstamu maisījumu ar gaisu. Uzliesmojot 

atbrīvo oglekļa oksīdus. Tvaiki ir smagāki par gaisu – tie uzkrājas zemes līmenī un slēgtās telpās. Ar aizdegšanās 

avotu tvaiki var izraisīt ugunsgrēku. Tvaiki var izplatīties ievērojamos attālumos un izraisīt atkārtotu 

uzliesmošanu. Nedrīkst izliet kanalizācijā – var izraisīt ugunsgrēku vai sprādziena risku.  

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem 
Aizsargapģērbs un cimdi, autonoms elpošanas aparāts (EN 137) vai maska ar izolācijas filtru pret organiskiem tvaikiem. 

6. APAKŠPUNKTS. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām 
Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Lietojiet individuālo aizsargaprīkojumu.  

6.2. Vides drošības pasākumi 
Novērst nokļūšanu kanalizācijā, virszemes un pazemes ūdeņos. 

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli 
Atšķaidiet ar pietiekamu daudzumu ūdens.  

6.4. Atsauces uz citiem apakšpunktiem 
Vēl ievērojiet šīs Drošības datu lapas 8. un 13. apakšpunktos dotos noteikumus. 

7. APAKŠPUNKTS. Lietošana un uzglabāšana 

7.1. Piesardzības pasākumi drošai lietošanai 
Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Novērst saskari ar ādu un acīm. Lietojiet ieteikto personīgo 

aizsargaprīkojumu – skatīt 8. apakšpunktā. Notraipīto apģērbu mazgājiet pirms atkārtotas tā vilkšanas. Pēc darba 

pabeigšanas rūpīgi mazgājiet rokas un seju ar ziepēm un ūdeni. Darba vietā nedrīkst ēst, dzert un smēķēt. 

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā sausā, vēsā, bērniem neaizsniedzamā vietā; atsevišķi no ēdieniem, dzērieniem 

un lopbarības. Uzglabāt temperatūrā no 0 °C līdz 25 °C. Sargāt no karstuma starojuma. Nepakļaut tiešai saules 

gaismas iedarbībai. 

7.3. Specifisks(-i) gala lietojums(-i) 
Veterināras zāles. 

8. APAKŠPUNKTS. Iedarbības ierobežošana/individuālā aizsardzība 

8.1. Ierobežošanas parametri 

Čehijas Republika: 

Ierobežošanas parametri ir norādīti Dekrētā Nr. 361/2007 Coll., atbilstoši grozījumiem. 

Viela CAS 
PEL/NPK-P 

(mg/m
3
) 

Piezīmes 
ppm konversijas 

koeficients 
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Etanols  64-17-5 1 000/3 000 - 0,532 

 

ES:  

ekspozīcijas robežvērtības atbilstoši Direktīvai 2000/39/EK, atbilstoši grozījumiem – nav norādītas. 

Bioloģiskās ekspozīcijas testu indikatoru robežvērtības nav norādītas Direktīvā Nr. 98/24/EK. 

DNEL un PNEC vērtības: vēl nav pieejamas. 

Etanols: 

DNEL vērtības:  

Darbinieki: 950 mg/m
3
 – cilvēka ekspozīcija, ieelpošana, ilgtermiņa ekspozīcija, sistēmiska iedarbība. 

Darbinieki: 1 900 mg/m
3
 – cilvēka ekspozīcija, ieelpošana, īstermiņa ekspozīcija, lokāla iedarbība. 

Darbinieki: 343 mg/kg ķermeņa svara/dienā – cilvēka ekspozīcija, dermāla, ilgtermiņa ekspozīcija, sistēmiska 

iedarbība. 

Patērētāji: 114 mg/m
3
 – cilvēka ekspozīcija, ieelpošana, ilgtermiņa ekspozīcija, sistēmiska iedarbība. 

Patērētāji: 950 mg/m
3
 – cilvēka ekspozīcija, ieelpošana, ilgtermiņa ekspozīcija, sistēmiska iedarbība. 

Patērētāji: 206 mg/kg ķermeņa svara/dienā – cilvēka ekspozīcija, dermāla, ilgtermiņa ekspozīcija, sistēmiska 

iedarbība. 

Patērētāji: 87 mg/kg ķermeņa svara/dienā – cilvēka ekspozīcija, iekšķīga, ilgtermiņa ekspozīcija, sistēmiska 

iedarbība. 

PNEC vērtības:  

Svaigs ūdens: 0,96 mg/l 

Svaigs ūdens (pārtraukta atbrīvošana): 2,75 mg/l 

Jūras ūdens: 0,79 mg/l 

Mikroorganismi NAI: 580 mg/l 

Svaiga ūdens nogulsnes: 3,6 mg/kg sausu nogulšņu  
Jūras nogulsnes: 2,9 mg/kg sausu nogulšņu  

Augsne (lauksaimniecības): 0,63 mg/kg sausas augsnes  

Risks maitasputniem, sekundāra saindēšanās: 0,72 g/kg pārtikas 

 

8.2. Iedarbības ierobežošana 

8.2.1. Atbilstoša tehniskā pārvaldība  

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Nodrošiniet, ka ar zālēm strādājošais personāls lieto personīgo 

aizsargaprīkojumu. Darba vietā nodrošiniet acu mazgāšanas aprīkojumu (acu dušu).  

Čehijas Republikā: vielu satura gaisā darba vietās novērošanas procedūru un aizsargaprīkojuma specifikāciju 

nosaka darbinieks, kas ir atbildīgs par darbinieku drošību un veselību. Uzņēmējdarbību veicošām juridiskām un 

fiziskām personām ir pienākums noteikt un novērot vielu koncentrācijas gaisā darba vietās un atbilstoši darbu 

kategorizācijai klasificēt darba vietas. 

8.2.2. Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi  

Direktīvā ES 89/656/EEK un Direktīvā ES 89/686/EEK ir aprakstīts visi izmantotie individuālās aizsardzības 

līdzekļi. 

Acu/sejas aizsardzība: mazs risks – var izraisīt kairinājumu. 
Ādas aizsardzība: Roku aizsardzība: 

mazs risks – nav nepieciešama. 

Cita aizsardzība: 

mazs risks – var izraisīt kairinājumu. 
Elpceļu aizsardzība: mazs risks – nav nepieciešama. 

Ilgtermiņa ekspozīcija: mazs risks - iedarbojas lielās koncentrācijās. 
Termiska bīstamība: nav. 

8.2.3. Vides bīstamības kontroles pasākumi  

Skatīt Direktīvas 80/68/EK, 90/656/EK, 91/692/EK par ūdeņiem un Direktīvu 96/62/EK par gaisu. 

9. APAKŠPUNKTS. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām 

Izskats:  gandrīz dzidrs sarkanbrūns šķidrums 

Smarža:  parasta spirta smarža 
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Smaržas slieksnis: nav noteikts  

pH:  2 – 4,4 

Kušanas temperatūra/sasalšanas 

temperatūra: 

dati nav pieejami 

Sākotnējā vārīšanās temperatūra un 

vārīšanās diapazons: 

dati nav pieejami 

Uzliesmošanas punkts: 

nav noteikts 

12,85 °C pie 1,013 hPa (100 % etanols)  

Iztvaikošanas ātrums: dati nav pieejami 

Uzliesmojamība (cieta viela, gāze): dati nav pieejami 

Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai 

sprādziena robežvērtības: 

dati nav pieejami 

Tvaika spiediens; dati nav pieejami 

Tvaika blīvums: dati nav pieejami 

Relatīvais blīvums; dati nav pieejami 

Šķīdība(-as): dati nav pieejami 

Sadalīšanās koeficients: n-oktanols/ūdens dati nav pieejami 

Pašaizdegšanās temperatūra: dati nav pieejami 

Sadalīšanās temperatūra: dati nav pieejami 

Viskozitāte: dati nav pieejami 

Sprādzienbīstamība: dati nav pieejami 

Oksidācijas īpašības: dati nav pieejami 

9.2. Cita informācija 

Dati nav pieejami.  

10. APAKŠPUNKTS. Stabilitāte un reaģētspēja 

10.1. Reaģētspēja 
Nav zināmas tādas reaktīvās vielas, ar kurām viela varētu nonākt kontaktā transportēšanas, glabāšanas un 

lietošanas laikā.  

10.2. Ķīmiskā stabilitāte 
Stabils normālos apkārtējās vides glabāšanas un lietošanas apstākļos. 

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība 
Bīstamas reakcijas nav zināmas. Bīstama polimerizācija nenotiek. 

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās 
Glabājiet atbilstoši lietošanas instrukcijām, sausā vietā, temperatūrā, kas ir mazāka par 25 °C, oriģinālā, neatvērtā 

iepakojumā. Nedrīkst pakļaut tiešai saules gaismas iedarbībai un jāsargā no karstuma starojuma. 

10.5. Nesaderīgi materiāli 
Nav zināmi. 

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti 
Nav zināmi. 

11. APAKŠPUNKTS. Toksikoloģijas informācija 

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi 

Akūts toksiskums 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav atbilstošs klasifikācijas kritērijiem. 

Etanols: 

- LD50 ,iekšķīgi, žurka(mg.kg
-1

): 10 470 (dati no reģistrācijas dokumentācijas) 

- LD50 ,iekšķīgi, žurka(mg.kg
-1

): 15 800 (dati no reģistrācijas dokumentācijas) 

- LD50 ,inhalācijā, žurka(mg.l
-1

): 30 000 mg/m
3
 gaisa (dati no reģistrācijas dokumentācijas) 

Kodīga/kairinoša iedarbība uz ādu 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav atbilstošs klasifikācijas kritērijiem. 
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Smagi acu bojājumi/kairinājums  

Izraisa smagu acu kairinājumu. 

Elpceļu vai ādas sensitivizācija 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav atbilstošs klasifikācijas kritērijiem. 

Cilnes šūnu mutagenitāte 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav atbilstošs klasifikācijas kritērijiem. 

Kancerogenitāte 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav atbilstošs klasifikācijas kritērijiem. 

Reproduktīvs toksiskums  

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav atbilstošs klasifikācijas kritērijiem. 

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav atbilstošs klasifikācijas kritērijiem. 

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – atkārtota iedarbība 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav atbilstošs klasifikācijas kritērijiem. 

Aspirācijas bīstamība 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav atbilstošs klasifikācijas kritērijiem. 

Cita informācija 

Cilvēku pieredze: nav zināmas nevēlamas blakusparādības cilvēku populācijā. 

12. APAKŠPUNKTS. Ekoloģiskā informācija  

12.1.  Toksiskums 
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav atbilstošs klasifikācijas kritērijiem. 

- LC50, 96 stundas, zivis (mg.l
-1

): 11 200 Pimephales promelas (dati no reģistrācijas dokumentācijas) 

- EC50, 48 stundas, vēžveidīgie 

(mg.l
-1

): 

5 012 Ceriodaphnia dubia, svaigs ūdens (dati no reģistrācijas 

dokumentācijas) 

857 Artemia salina, jūras ūdens (dati no reģistrācijas dokumentācijas) 

- EC50, 72 stundas, aļģes (mg.l
-1

): 275 Chlorella vulgaris, svaigs ūdens (dati no reģistrācijas 

dokumentācijas) 

1 970 jūras ūdens (dati no reģistrācijas dokumentācijas) 

12.2. Noturība un spēja noārdīties 

Viegli bioloģiski noārdās. 

12.3. Bioakumulācijas potenciāls 
Dati nav pieejami. 

12.4. Mobilitāte augsnē 
Dati nav pieejami. 

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 
Maisījums nav klasificēts kā PBT vai vPvB. 

12.6.  Citas nevēlamas blakusparādības 

Dati nav pieejami.  

13. APAKŠPUNKTS. Apsvērumi, kas saistīti ar iznīcināšanu 

13.1. Atkritumu apstrādes metodes 
Atkritumu veidu katalogu numurus nozīmēs lietotājs, atbilstoši zāļu lietošanas veidam un citiem faktiem. 

Nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nedrīkst izmest kanalizācijā. 

Eiropas Atkritumu katalogs (EAK):  18 02 08 

Iepakojums:    15 01 02  

Ieteicamā utilizācijas metode juridiskām personām un uzņēmuma pilnvarotām fiziskām personām: 

neizlietoto preparātu un piesārņoto iepakojumu ievietojiet marķētos atkritumu savākšanas konteineros, marķētos 

atkritumus nododiet utilizācijai specializētam uzņēmumam, kas ir autorizēts veikt šādas darbības. 

Ieteicamā utilizācijas metode: pārstrāde. Ja tā nav iespējama, preparātu ievietojiet sausā, marķētā konteinerā. 

Juridiskie noteikumi, kas attiecas uz atkritumiem 
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Direktīva par atkritumiem Nr. 2006/12/EK un 2008/98/EK. Utilizācija jāveic atbilstoši oficiālajām regulām. 

14. APAKŠPUNKTS. Informācija par transportēšanu 

 

14.1. ANO numurs ANO 1170 

14.2. Precīzs ANO pieņemtais kravas nosaukums ADR/RID: 

ETANOLA ŠĶĪDUMS (ETILSPIRTA ŠĶĪDUMS) 

IMDG, ICAO/IATA: 

ETANOLA ŠĶĪDUMS (ETILSPIRTA ŠĶĪDUMS) 

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) 3 

14.4. Iepakojuma grupa II 

14.5. Bīstamība videi Nav 

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam Nav zināmi. 

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši 

MARPOL73/78 II pielikumam un IBC kodam. 
Nav zināmi. 

Cita informācija 

 
 

Īpašie noteikumi (3.3):              144, 601 

15. APAKŠPUNKTS. Reglamentējošā informācija 

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz 

vielām un maisījumiem 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 par Ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu 

un ierobežošanu (REACH) 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, reģistrēšanu 

un iepakošanu (CLP) 

Vielas vai maisījuma saņēmējam ir jāveic darbības, kas ir atbilstošas vielas vai maisījuma (tostarp maisījumā 

esošās vielas) juridiskajam stāvoklim, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts vietējo likumdošanu un šīs juridiskās 

regulas uzskaitīt šeit. 

15.2. Ķīmiskā drošuma ziņojums  
Vielai nav veikts ķīmiskā drošuma izvērtējums. 

16. APAKŠPUNKTS. Cita informācija 

DDL izmaiņas  
Pārskatīšanas vēsture: 

Versija Datums Izmaiņas 

0 2012 gada 

3. janvāri 

Pirmā korektūra atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 

1907/2006.  
1.0 2012. gada 

13. aprīlis 

Visu MSDS apakšpunktu vispārēja pārskatīšana atbilstoši Regulai (EK) 

Nr. 453/2010  
2.0 2015. gada 

14. aprīlis 

Visu DDL apakšpunktu pārskatīšana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulai (EK) Nr. 1272/2008. 

Saīsinājumu un akronīmu atšifrējums  
DNEL Atvasinātais beziedarbības līmenis (Derived no-effect level)  

PNEC Paredzētā beziedarbības koncentrācija (Predicted no-effect concentration)  

PEL Pieļaujamā ekspozīcijas robeža (Permissible exposure limit) ilgtermiņa (8 stundas) 

Uzliesm. Šķīd. 2 Uzliesmojošs šķīdums, kategorija 2 

Acu kairin. 2 Acu kairinājums, Bīstamība kategorija 2 
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F  Viegli uzliesmojošs  

Xi   Kairinošs 

Būtiskākās bibliogrāfiskās atsauces un datu avoti 
Šeit ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu labākajām zināšanām un pašreizējo likumdošanu. Turklāt Drošības 

datu lapa ir izstrādāta, pamatojoties uz sākotnējo, ražotāja nodrošināto, Drošības datu lapu. 

Maisījums ir izvērtēts un klasificēts atbilstoši Parastai aprēķinu metodei, kas ir atbilstoša Direktīvai 1999/45/EK. 

Maisījumu izvērtēja un klasificēja atbilstoši Regulai (EK) 1272/2008, izmantojot aprēķinu metodi (cilvēka 

veselības un vides risks), kā arī no pārbaudēm iegūtos datus (fizikālajiem riskiem). 

Attiecīgo R frāžu, bīstamības paziņojumu, drošības frāžu un/vai piesardzības paziņojumu 

saraksts 
H225 Viegli uzliesmojošs šķīdums un tvaiki. 
H319 Izraisa smagu acu kairinājumu. 

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, karstas virsmas, dzirksteles, atklāta uguns un citi 

aizdedzināšanas avoti. Nesmēķēt. 

P233 Tvertni stingri noslēgt. 

P305 + P351 + P338 IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja 

tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. 

P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem. 

P370 + P378 Ugunsgrēka gadījumā: Nodzēšanai izmantot pulveri, pret spirtu rezistentas putas, oglekļa dioksīdu 

vai dalītu ūdens strūklu. 

P403 + P235 Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā. 

R11 Viegli uzliesmojošs 

Padomi apmācībai 
Skatiet Direktīvu 91/383/EK. 

Cita informācija  
Detalizētu informāciju skatiet 1.3. apakšpunktā. 

Šo drošības datu lapu izstrādāja Ekoline s.r.o. un tā atspoguļo ekspertu kompetentu materiālu, kas atbilst spēkā 

esošajām tiesību normām. Izmaiņas nedrīkst veikt bez kompetentas personas apstiprinājuma. 

Zāles nedrīkst lietot citam mērķim kā tā paredzētas (skatīt 1.2. apakšpunktā). Tā kā piegādātājs nekontrolē 

preparāta lietošanas specifiskos apstākļus, lietotājs ir atbildīgs par īpašu paziņojumu pielāgošanu vietējiem 

likumiem un regulām. Drošības informācija apraksta zāles no drošuma perspektīvas, tādēļ tās nevar uzskatīt par 

tehniku informāciju par zālēm. 


