
IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1.   Název odpadu:

2.   Kód odpadu:

3.   Kód podle ADR:

4.   Původce odpadu nebo oprávněná osoba:

5.   Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:

6. Identifikace nebezpečnosti:

Název / jméno a příjmení:

Ulice:

PSČ a Obec:

IČO:

Telefon:

třída: obal. sk:UN číslo:

180103

3291 II6.II

Kategorie: N

Pozn:

dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Strana 1

Sídlo:

IČZ:

Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:

Podpis:  ......................................................Razítko:

Další nebezpečnost a informace o nebezpečných složkách:

E-mail:

Vytvořeno v programu EVI 8 (www.inisoft.cz)

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci 
infekce

Vzhled odpadu:Pevný nebo i kapalný odpad, biologicky kontaminovaný, např. obvazový materiál, použitá buničitá vata, 
obvazové materiály, použité chirurgické materiály, použité stříkačky bez jehel, pleny a podložky,kontaminovaný odpad z 
mikrobiologických laboratoří, použité špachtle, apod. Může obsahovat zbytky krve, tělní výměšky, hleny nebo zvratky.
Chemická stabilita: odpad je chemicky stabilní
Možnost nebezpečných reakcí: U tohoto odpadu není za běžných podmínek vzniku a shromažďování riziko následných 
nebezpečných reakcí

Hlavním rizikem je infekčnost, dále ekotoxicita.
Označení nebezpečnosti: HP 9 Infekční, HP 14 Ekotoxický

HP 9 Infekční
HP 14 Ekotoxický



8.   Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
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První pomoc (popis poskytnutí první pomoci):

Metody a materiály pro omezení úniku, další pokyny:

Významná telefonní čísla:

9.   Ostatní důležité údaje:

10. Identifikační list nebezpečného odpadu zpracoval:

Datum vyhotovení:

Jméno a příjmení:
Telefon:

Hasičský záchranný sbor: Záchranná služba: Policie150 155 158

180103

Jednotné číslo tísňového volání: 112

7.   Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu:

Technická opatření:

Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:

Dýchací orgány:Oči:

Ruce: Ostatní části těla:

Protipožární vybavení (hasiva, pokyny pro hasiče):

Podpis: ..........................................21.04.2016

IDENTIFIKAČNÍ LIST

E-mail:

Vytvořeno v programu EVI 8 (www.inisoft.cz)

Opatření v případě náhodného úniku

Při rozsypání shromáždit do původního nebo náhradního obalu. Kontaminované místo dle potřeby asanovat desinfekčními 
prostředky. Zabránit případnému úniku do vod!

Při zasažení očí: vypláchnout proudem vody a zajistit lékařskou pomoc.
Při vdechnutí: postiženého přemístit na čerstvý vzduch a zajistit lékařskou pomoc.
Při zasažení pokožky: omýt vodou a mýdlem, popř. desinfekčním prostředkem.

Při projevech nevolnosti a jiných obtíží je nutné lékařské ošetření.

Toxikologické informační středisko (pro podrobnější informace k rizikům a nebezpečnosti odpadů):
224 919 293 nepřetržitě

Odpad obvykle bez toxických účinků, avšak s možností vysoké infekčnosti.
Možnost vyluhovatelnosti škodlivin nebo infekčních kmenů do vod, proto je nutno považovat odpad za vysoce rizikový i 
pro životní prostředí.

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s 
ohledem na prevenci infekce

Skladovat v důkladně uzavřených nádobách zabezpečených před účinky atmosférických vlivů, zamezit přístupu 
nepovolaným osobám. Zabránit úniku do vod. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Při manipulaci s odpadem důsledně 
dodržovat hygienické předpisy - mytí rukou, používání osobních ochranných pracovních pomůcek atd.

Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Nehasit vodou z důvodu možného odplavení škodlivin! 
Vhodným přístrojem je práškový.

(opatření na ochranu zdraví a osob, opatření na ochranu životního prostředí):

respirátorochranné brýle

ochranné rukavice ochranný oděv


