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_______________________________________________________________________________________ 

Em caso de emergência procure o médico 

1-IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Identificação do Produto: Soro Suíno 

Uso: Industria Biotecnologia  

Nome da empresa: Bio Nutrientes do Brasil Ltda 

Endereço: Estrada Municipal KM 02, Bairro Timburí – Distrito Industrial – Taciba/SP 

Telefone para contato: PABX (18) 3345-1047 

Telefone para emergência: SAMU-192 

E-mail: lucas@bionutrientes.com.br – Lucas Tadeu de Amorim Cardoso 

 

2- IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

 

Sintomas relacionados ao uso: 

- Inalação: Nenhuma diante as condições normais. 

- Contato com a pele: Nenhum perigo significativo esperado na pele sob condições normais de utilização. 

- Contato com os olhos: Nenhum perigo significativo esperado aos olhos sob condições normais de 

utilização. 

- Ingestão: Nenhum perigo significativo esperado se ingerido sob condições normais de utilização. 

 

3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Composto orgânico 

Componentes: Este produto não apresenta perigo. 

Nome químico comum ou técnico: Soro Suíno 

Número registro CAS: Não há 

 

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

Medida de primeiros socorros 

-Inalação: Não se espera necessitar de medidas de primeiros socorros. 

-Contato com a pele: Lavar a pele com sabão neutro e água. 

-Contato com os olhos: Em caso do contato com os olhos, lave imediatamente com água limpa durante 10-

15 minutos. Retrair pálpebras repetitivamente. 

-Ingestão: Enxaguar a boca com água. 

 

 

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO 

 

Incêndios circundantes: Todos os tipos de extinção podem ser usados. 

Proteção contra fogo: Não entre na área em chamas sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção 

respiratória. 

Procedimentos especiais: Tenha cuidado em caso de incêndio químico. 

 

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 

Precauções pessoais: Fornecer a equipe de limpeza proteção adequada. 
Métodos para limpeza: A área de derrame pode ser escorregadia. Limpe quaisquer derrames assim que 

possível, utilizando material absorvente para coletar. 
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7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

Armazenamento: Armazenar em um local seco e bem ventilado. Manter a temperatura de armazenamento 

abaixo de -10º C. Manter o recipiente fechado quando não estiver em uso. 

 

Manuseio: Lavar as mãos e outras áreas expostas com sabão neutro e água antes de comer, beber, fumar e 

quando sair do trabalho. 

 

8- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Proteção individual 

-Proteção respiratória: Usar máscara aprovada. 

-Proteção para as mãos: Luvas. 

-Proteção para pele: Se contato com a pele ou contaminação das roupas for existente, roupas de proteção 

devem ser usadas. 

-Proteção ocular: Proteção ocular só será necessária, se o líquido for espirrado ou pulverizado. 

-Ingestão: Durante o uso, não comer, beber ou fumar.  

 

9- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUIMICAS 

 

Estado físico à 20ºC: Líquido. 

Cor: Amarelo-Âmbar.  

Odor: Característico. 

Valor do pH: 6,5-8,5 

 

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

Decomposição de produtos perigosos:A decomposição térmica gera: Dióxido de carbono. Monóxido de 

carbono. 

Reações perigosas: Nenhumas em condições normais. 

Propriedades perigosas: Nenhumas em condições normais. 

Materiais a evitar: Oxidantes fortes.  

 

11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 

Informações toxicológicas: Dados não disponíveis. 

 

12- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

Informações de efeitos ecológicos: Dados não disponíveis. 

 

13- CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

 

Métodos recomendados para destinação final: 

Geral: Descartar de um modo seguro de acordo com regulações locais/regionais (CETESB) 

Consulte agente de serviços de resíduos autorizada nas operações de avaliação e eliminação (CETESB). 

Não é recomendado desprezar em ralos. 
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14- INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE 

 

Informação geral: Não classificado. 

 

15- REGULAMENTAÇÕES 

 

Regulamento no. 1907/2006 do Parlamento Europeu. 

 

16- OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

http://www.biowest.net/products/serum/other-animal-serum/8334-pig-serum.html 

_______________________________________________________________________________________ 

 

O conteúdo e formato desta FSPQ está de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. A 

informação nesta FSPQ foi obtida de fontes que acreditamos serem confiáveis. No entanto, a informação é 

fornecida sem qualquer garantia, expressa ou implícita quanto à sua exatidão. As condições ou métodos de 

manuseamento, armazenamento, utilização ou eliminação do produto estão fora do nosso controle e podem 

não ser do nosso conhecimento. Por esta e outras razões, não assumimos responsabilidade e expressamente 

renunciamos responsabilidade por perdas, danos ou despesas decorrentes ou de alguma forma relacionados 

com o manuseamento, armazenamento, utilização ou descarte do produto. Esta Ficha de Segurança foi 

preparada e deve ser usado apenas para este produto. Se o produto for usado como um componente em outro 

produto, esta informação FSPQ pode não ser aplicável. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fim do documento 

 

 


