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USA
Coloplast Corp.
1601 West River Road
Minneapolis, MN 55411
Telefon: +1-800-533-0464
www.us.coloplast.com

Baseret på skabelonversion 1.0

_________________________________________________________________
Identifikation af stoffet/blandingen og fremstiller/virksomhed
1.1 Produktindentifkator
Handelsnavn:
Brava® Pasta, tube
Produktkode:
12050, 12051
Produktinformation: Stomi
Producent:

Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3060 Humlebæk
Danmark
Tlf. +45 49111111
msds@coloplast.com

Canada
Coloplast Canada Corporation
1300 Riggeway Drive, Unit 12
Mississauga, Ont.L5L 5Z9
Fax: +1-877-820-8206
Europa
Coloplast A/S
Holtedam 1-3
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4911 1111
www.coloplast.com

________________________________________________________________
Fareidentifikation
Dette produkt består primært af polymermateriale. Produkterne udgør ingen umiddelbar fare.
Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer
Dette produkt indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som farlige i henhold til EF- eller US OSHA-regulativer.
Hovedingredienser og emballagematerialer er angivet nedenfor.
Kemisk navn
CAS-nr
Pasta
Emballagemateriale:
Bølgepap
PE (Polyethylen)
9002-884
Aluminiumsfolie
-
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Brava® Pasta

_____________________________________________________________________________________________
Bortskaffelse
Den anbefalede bortskaffelsesteknologi ved det givne anlæg.
Bortskaffelse skal altid foretages i overensstemmelse med nationale og lokale bestemmelser.
Produktet må ikke udledes til miljøet.
USA
Dette produkt opfylder ikke kriterierne for farligt affald, således som det er defineret i Ressource Conversation
and Recovery ACT (RCRA) 40 CFR 261. I forbindelse med normal privat anvendelse kan produktet bortskaffes
sammen med andet husholdningsaffald i henhold til RCRA 40 RFT 261.4.B1.
EU
Ifølge Det europæiske affaldskatalog (EWC) i henhold til EF-direktiv75/422/EØF kan følgende affaldskode benyttes:
18 01 04 00-affald, hvor indsamling og bortsamling og bortskaffelse ikke er underlagt særlige krav med hensyn til
infektionsforebyggelse (f.eks. bandager, gipsbandager, sengetøj, engangsbeklædning, bleer). Men hvis affaldet med
henblik på infektionsforebyggelse stiller særlige krav, skal andre affaldskoder anvendes. I forbindelse med normal
privat anvendelse kan produktet bortskaffes sammen med husholdningsaffald, medmindre lokale bestemmelser
fastsætter særlige krav.
_______________________________________________________________________________________________
Håndtering og opbevaring
Håndtering:
Opbevaring:

Se brugsanvisning
Opbevares som leveret og ved stuetemperatur, medmindre andet
er angivet på emballagen eller indlægssedlen.
_______________________________________________________________________________________
Andre oplysninger
Dette sikkerhedsdatablad leveres som en ekstra service til kunden. Dette produkt er medicinsk udstyr, som er
lovreguleret af direktiv (93/42/EØF om medicinsk udstyr. Der er ikke krav om et sikkerhedsdatablad til medicinsk
udstyr med henblik på faremeddelelser. Sikkerhedsdatabladet er derfor ikke et 16-punkts datablad. Produktet er
blevet vurderet i henhold til kravene for medicinsk udstyr. Ifølge den nuværende viden betragtes produktet som
giftfrit.
For yderligere oplysninger kan Coloplast kontaktes.
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