Arbejdspladsinstruktion (WPI)
Biomet Bone Cement powder-all types
Mærkningsinformation
Væsentligste skadevirkninger: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage allergisk
hudreaktion.
2.3. Andre farer:

Ved sammenblanding af to komponenter skal sikkerhedsdatabladene for begge
komponenter følges.

H-sætninger
H317
H410

Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Piktogrammer

Signalord:

Advarsel

Øvrige lokale oplysninger
Udfærdiget af:

Jette Horsholt

Særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser:

Ved en arbejdspladsvurdering (APV) skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for
påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning.

Risikovurdering og sikker håndtering
Information om personlige værnemidler
Opbevaring
Sikker opbevaring på
arbejdspladsen:

Opbevares i depot

Information om førstehjælp
Førstehjælpsudstyr:

Øjenskyllevæske

Placering (Førstehjælpsudstyr): Øjenskyllevæske i skyllerum eller ved stinkskab. Eller rindende vand ved håndvask.
Nødtelefon:

41900

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern
eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt:

Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indånding:

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
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Arbejdspladsinstruktion (WPI)
Biomet Bone Cement powder-all types
Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Søg
læge ved ubehag.

Forbrændinger:

Ikke relevant, da produktet umiddelbart ikke er antændeligt.

Forholdsregler over for udslip ved uheld
Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning:

Små spild: opsamling med papir
Stort spild: opsamling med måtter

Placering (Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning):
Depot ved stinkskab

Affaldshåndtering
Affaldsbehandlingsmetoder:

Stilles til afhentning af portør.

Placering
(Affaldsbehandlingsmetoder):

I affaldsrum

Information om brandbekæmpelse
Slukningsmetoder:

brandslange , skumslukker

Placering (Slukningsmetoder): Ren gang eller uren gang samt på gang udenfor sterilcentralen

Øvrige produkt oplysninger
Stof
Zirconiumdioxid

Koncentration
10 - 60%

Benzoylperoxid

0,3 - 1,2%

Bemærkninger

CLP-klassificering
Org. Perox. B;H241
Skin Sens. 1;H317
Eye Irrit. 2;H319
Aquatic Acute 1;H400

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.
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