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BIZTONSÁGI ADATLAP 

 
 
1. Az anyag/készítmény és a társaság /vállalkozás azonosítása 

UltraPak E 
 
1.1.  Felhasználása: foglalkozásszerő 

Az anyag/készítmény szerepe: Hurkolt epinephrin-nel átitatott retrakciós fonal 
 

1.2. Gyártó cég neve:  Ultradent Products, Inc. 
505W. 10200 S. 
South Jordan UT 84095 

 
1.3. Impotır cég neve: ADC Kft.  
    H-1196 Budapest 
    Hunyadi tér 8. 
    Tel.: 06 1 2828-909 
 
1.4. Felelıs személy neve:  Wazek Evelyn 
    E-mail: info@adc.hu 
 
1.5. Sürgısségi telefon:  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
    1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
    Tel.: +36 1 476 6464, +36 80 201 199 
 
2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 
 
         T+   Nagyon mérgezı 
 
 
 
 
 
 
 
 
R26/27/28 – Belélegezve, bırrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgezı 
R52/53 - Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 
 

2.1.A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt egyéb veszélyek: 
Szemirrirációt okozhat.  

 
 

 



3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFROMÁCI Ó 
 
Megnevezés 
 

CAS-szám Eu-Szám REACH-
szám 

Koncentráció-
tartomány 

Veszélyjel R-mondat 

DL-
Epinefrin-
hidroklorid  

000329-63-5 206-346-0 - - T+ R26/27/28 
R52/53 

 
4. Veszélyesség szerinti besorolás 

Ellenjavallat: Diabétesz, cardiovasculáris betegségek, hyperthyroidizmus, hypertensio, 
arteriosclerosis, szulfit allergia 

5. Elsısegélynyújtási Intézkedések 
Belélegzés után: Friss levegı belégzés, szükség esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést, 
vagy adjunk oxigént. 
Szembe kerülés esetén: Bı, folyó vízzel ki kell mosni legalább 15 percen keresztül. Forduljunk 
azonnal orvoshoz. 
Bırrel érintkezés esetén: Bı vízzel és szappannal le kell mosni. Távolítsuk el a szennyezett ruhát. 
Forduljunk orvoshoz. 
Lenyelés esetén: Azonnal orvoshoz kell fordulni, ne hánytassuk. Ha tudatánál van, itassunk a 
személlyel egy pohár vizet vagy tejet. 

6. Tőzvédelmi intézkedések 
Az illetéktelen személyeket el kell távolítani a területrıl. 
Gyúlékonyság: Igen 
Ha gyúlékony, milyen körülmények között: 200 fok felett 
Alkalmas oltóanyagok: CO2, száraz oltóanyag, hab. 
Védıfelszerelés a tőzoltók részére: Alapfelszereltség. 

7. Óvintézkedések baleset esetén 
Személyre vonatkozó és környezetvédelmi elıírások: - 
Eljárások a tisztításhoz: Folyadék esetén feltörölni, szilárd formánál: eltávolítani majd lemosni a 
helyét. 

8. Kezelés és tárolás 
Kezeléssel kapcsolatos óvintézkedések: Védıkesztyő és védıszemüveg  
Tárolás: Szobahımérsékleten  

9. Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei 
Légzésvédelem: - 
Szemvédelem: Védıszemüveg használatával. 
Kézvédelem: Gumikesztyő viselésével. 
Bırvédelem: Munkaköpeny viselésével. 

10. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
Az anyag megjelenési formája: fehér kristályos 
Szaga: - 
Oldékonysága vízben: Oldódik. 
Ph értéke: - 
Olvadáspontja: - 
Egyéb adat: - 

11. Stabilitás és reakciókészség 



Kémiai stabilitás: Nem stabil. 
Kerülendı feltételek és anyagok: 40 fok feletti hımérséklet, fémek és nedvesség. 
Veszélyes bomlástermékek: Keserő gızök  
12. Toxikológiai adatok 
Szervezetbe jutás módja:  Bırre kerülve - igen 
    Felszívódva a bırön keresztül - igen 
    Szembe kerülve - igen  
    Rövid ideig tartó belélegzéssel - igen 
    Tartós belélegzéssel - igen 
    Lenyeléssel - igen 
Hatások és tünetek az anyaggal történı rövid érintkezés esetén: Szorongás, szapora pulzus. 
 
Hosszútávú hatások és tünetek az anyaggal való tartós érintkezés esetén: A páciens állapotát 
súlyosbíthatja s szisztémás reakció.  
 
Szenzitizáló hatás: Átlagos 
Irritációt okozó hatás: Átlagos 

12. Ökológiai információk: Nem áll rendelkezésre adat 
Tilos a készítményt élıvízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni. 
Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

Biológiai lebomlás: - 
Egyéb részletek: Csakis nagyon kis dózisú a felhasználása a fogászatban. Általában nem veszélyes. 

14. Hulladék kezelés 
Megsemmisítés a helyi hatósági elıírásoknak megfelelıen. 

15. Szállításra vonatkozó elıírások: - 
16. Szabályozási információk: 
Címkézésre elıírt elıírások:  
Veszélyszimbólum: T+, nagyon mérgezı 
 
 
 

 
 
 

17. Egyéb adatok: 
Kizárólag fogászati felhasználásra, az elıírt módon. 
Az adatok és ajánlások megbízhatónak tekintett forrásokból (alapanyag dokumentációk és a gyártó 
specifikációi) származnak és nem ellentétesek az Ultradent jelenlegi ismereteivel. Mindazonáltal 
sem az információk megbízhatóságáért, sem az ajánlásoknak a felhasználó adott munkafeltételei 
melleti alkalmazhatóságáért az Ultradent felelısséget nem vállal. A jelen információk áttekintése 
után azoknak adott körülmények közötti gyakorlati alkalmazhatóságát a felhasználónak kell 
meghatároznia.       
 
 
 
 

 



 
  


