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1. Název odpadu:

Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)

2. Kód odpadu:

180101

3. Kód podle ADR:

UN číslo: 3291

Kategorie: O/N
třída: 6.II

obal. sk: 2

Pozn:

4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba:
Název / jméno a příjmení:
Sídlo:
Ulice:
PSČ a Obec:
IČO:

IČZ:

Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
Telefon:

E-mail:

Razítko:

Podpis: ......................................................

5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
Vzhled odpadu: Pevný odpad, biologicky kontaminovaný. Použité jehly, drobné chirurgické náčiní, celé injekční stříkačky
včetně jehel, mikroskopická skla, zbytky použitých ampulek apod.
Chemická stabilita: odpad je chemicky stabilní
Možnost nebezpečných reakcí: U tohoto odpadu není za běžných podmínek vzniku a shromažďování riziko následných
nebezpečných reakcí
Další informace:
6. Identifikace nebezpečnosti:

HP 9 Infekční

Další nebezpečnost a informace o nebezpečných složkách:
Hlavní riziko potenciální infekčnost. Dále riziko řezného nebo bodného poranění.
HP 9 Infekční
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7. Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu:
Technická opatření:
Materiál ukládat v pevných uzavíratelných obalech a nádobách, zabezpečených před účinky atmosférických vlivů.

Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
Oči:

Zpravidla nejsou potřeba.

Dýchací orgány:

Ruce: Ochranné rukavice.

Zpravidla nejsou potřeba.

Ostatní části těla: Pracovní oděv.

8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
Opatření v případě náhodného úniku (opatření na ochranu zdraví a osob, opatření na ochranu životního prostředí):
Při nehodě označit prostor úniku (vysypání, vylití). Při menším rozsahu ihned zahájit sanační, resp. dekontaminační práce.

První pomoc (popis poskytnutí první pomoci):
V případě zdravotních obtíží vyhledat lékařskou pomoc. Do té doby opustit kontaminovaný prostor, zajistit omytí a
převléknutí.
Metody a materiály pro omezení úniku, další pokyny:
Informovat majitele nákladu, policii a OkÚ. Podle rozsahu a charakteru kontaminace i další složky (hasiče, správce toku,
apod.).
Protipožární vybavení (hasiva, pokyny pro hasiče):
Zpravidla není nutno příjimat zvláštní opatření nad rámec běžných zásad požární ochrany.

Významná telefonní čísla:
Toxikologické informační středisko (pro podrobnější informace k rizikům a nebezpečnosti odpadů):
224 919 293 nepřetržitě
Jednotné číslo tísňového volání: 112

Hasičský záchranný sbor: 150

Záchranná služba: 155

Policie 158

9. Ostatní důležité údaje:
Za předpokladu manipulace v souladu s předpisy (např. provozní řád, odstraňování prostřednictvím způsobilé osoby
apod.) nehrozí riziko ohrožení zdraví.
Jedná se o odpad, jehož nekontrolovaná přítomnost v životním prostředí je nežádoucí.
10. Identifikační list nebezpečného odpadu zpracoval:
Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:

Datum vyhotovení:

22.04.2016

Podpis: ..........................................
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