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1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 

1.1 Identifikace výrobku: Caryosan 
 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: 
 Cement, který umožňuje vytvořit dobrý uzávěr kavity a navíc nedráždí okolní tkáně. 
 Díky obsahu eugenolu má spolehlivý analgetický a dezinfekční účinek. 
 

1.3 Podrobné informace o dodavateli bezpečnostního listu: 
 Obchodní jméno:  SpofaDental a.s. 
 Sídlo podnikání:  Markova 238, 506 01 Jičín 
 Identifikační číslo:  63999447 
 Telefon:   493583111 
 Fax:   493583333 
 mail:   info@spofadental.com 
 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: 224919293  (Toxikologické informační středisko,   
       Na bojišti 1, 120 00 Praha 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Identifikace nebezpečnosti 
 

2.1 Klasifikace přípravku (podle CLP): 

a) Caryosan  plv.: 
Aquatic Chronic 1   H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

b) Caryosan liq,: 
Acute Tox. 4            H302 Zdraví škodlivý při požití. 
Eye Irrit. 2               H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
Skin Irrit. 2              H315 Dráždí kůži. 
Skin  Sens. 1            H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
Resp. Sens. 1A        H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu 
                                          nebo dýchací potíže. 
STOT SE 3              H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

 

2.2 Prvky označení: 

Výstražné symboly nebezpečnosti: 
 

Caryosan plv.:                                                     Caryosan liq.:      
  
 
 
  
                                                                              
 

 

Signální slovo:     
                    VAROVÁNÍ                                                           NEBEZPEČÍ 
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Standardní věty o nebezpečnosti: 

a) Caryosan plv.: H410 
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

b) Caryosan liq,: H302, H319, H315, H317, H334, H335 
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Může vyvolat 
alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo 
dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

 

Bezpečnostní věty: 
Caryosan plv.: 
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
Caryosan liq,: 
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
 

2.3 Další nebezpečnost: není známa 
 
 

3. Informace o složení přípravku 
 

Prášek obsahuje následující nebezpečné látky: 
Chemický název Obsah 

% hm. 
INECS CAS  Klasifikace 

podle DSD 
Klasifikace 
podle CLP 

oxid zinečnatý < 85  215-222-5 1314-13-2 N     R50/53 Aquatic Chronic 1 
H410 

octan zinečnatý < 1 209-170-2 5970-45-6 Xn R22 
Xi R36 

Acute Tox. 4   H302 
Eye Irrit. 2       H319 

 

Tekutina obsahuje následující nebezpečné látky: 
Chemický název Obsah 

% hm. 
INECS CAS  Klasifikace 

podle DSD 
Klasifikace 
podle CLP 

eugenol < 95  202-589-1 9003-01-4 Xn R22 
Xi R42/43- 
36/37/38 

Acute Tox. 4      H302 
Skin Irrit. 2        H315 
Eye Irrit. 2         H319  
Skin. Sens. 1      H317 
Resp. Sens. 1A  H334 
STOT SE 3        H335 

 

Znění R-vět a H-vět viz kap. 16. 
 

 

 

4. Pokyny pro první pomoc 
 

4.1 Popis první pomoci: 

V každém případě zajistit bezpečnost všech přítomných osob. Postiženým zajistit klid a duševní 
pohodu. Zabránit další expozici. Zajistit dostatek čerstvého vzduchu. Při dýchacích potížích 
zajistit odbornou lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky omýt důkladně vodou a mýdlem. 
V případě poškození pokožky zajistit odbornou lékařskou pomoc. Zasažené oči vyplachovat 
velkým množstvím vlažné vody a zajistit odbornou lékařskou pomoc. 
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Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Po požití důkladně vypláchnout ústa. 
Při potížích zajistit lékařskou pomoc. 
 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Dle našich nejlepších znalostí 
nebyly chemické, fyzikální a toxikologické vlastnosti úplně prozkoumány. 
 

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Data neudána. 
 
 

5. Opatření pro hašení požáru 
 

5.1 Hasiva:  prášek, těžká nebo střední pěna, CO2  

            Nevhodná hasiva: přímý proud vody 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Oxidy uhlíku.  
5.3 Pokyny pro hasiče: Při požáru použijte v případě nutnosti izolační dýchací přístroj. 

 

 

 

6. Opatření v případě náhodného úniku přípravku 
 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 

Používejte vhodné ochranné prostředky. Zabraňte šíření plynu/mlhy/par tekutiny. 
Zajistěte přiměřené větrání. Personál odveďte do bezpečí. 
 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: 

Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. 
Nenechejte vniknout do kanalizace. Zabraňte vypuštění do okolního prostředí. 
 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 

Nechejte vsáknout do inertního absorbčního materiálu a zlikvidujte jako nebezpečný odpad. 
Uložte do vhodné uzavřené nádoby. 
 

6.4 Odkaz na jiné oddíly: 

Zneškodnit podle kapitoly 13. 
 

 

 

7. Zacházení a skladování  
 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: 
Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte páry ani mlhu. Běžná opatření protipožární ochrany. 
 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: 

Skladujte na chladném místě. Nádoby skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném 
místě. Otevřené obaly musí být pečlivě uzavřeny a ponechávány ve svislé poloze, aby nedošlo 
k úniku. 
 

7.3 Specifické použití: viz 1.2. Přípravek  je podle Směrnice 93/42/EHS klasifikován jako 
zdravotnický prostředek (v ČR N.V. č. 336/2004 Sb.) a je určen pro profesionální užití. 
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8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
 

8.1 Kontrolní parametry:  pro přípravek nejsou k dispozici 
 údaje pro oxid zinečnatý: 
 Přípustný expoziční limit PEL (mg/m

3
):     2 

 Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P (mg/ m
3
):    5 

 

8.2 Omezování expozice:  S přípravkem manipulovat v dobře větraném prostoru. 
 Ochrana očí:  Brýle nebo štít. 
 Ochrana rukou:  Rukavice. 
 Ochrana kůže:  Pracovní oděv. 

 

 

 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 

 Prášek: 
 Vzhled:   bílý prášek 
 Skupenství (při 20°C): pevné 
 Ostatní data neudána. 
 

 Tekutina: 
 Vzhled: 
 Skupenství (při 20°C): viskózní kapalina 
 Barva:    nažloutlá 
 Ostatní data neudána.    
 

 údaje pro eugenol: 
 a) Vzhled Forma: čirý, kapalný 
                Barva: světle žlutý 
 b) Zápach     data neudána 
 c) Prahová hodnota zápachu    data neudána 
 d) pH      data neudána 
 e) Bod tání / bod tuhnutí   rozmezí bodu tání: -12 ÷ -10 °C 
 f) Počáteční bod varu    254 °C 
 g) Bod vzplanutí    112 °C - uzavřený kelímek 
 h) Rychlost odpařování   data neudána 
 i) Hořlavost (pevné látky, plyny)   data neudána 
 j) Horní/dolní meze zápalnosti nebo meze výbušnosti data neudána 
 k) Tenze par     < 0,1 hPa při 25 °C 
 l) Hustota páry    data neudána 
 m) Relativní hustota    1,067 g/cm3 při 25 °C 
 n) Rozpustnost ve vodě   data neudána 
 o) Rozdělovací koeficient    n-oktanol/voda log POW: 2,7 
 p) Teplota samovznícení   data neudána 
 q) Teplota rozkladu    data neudána 
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 r) Viskozita     data neudána 
 s) Výbušné vlastnosti    data neudána 
 t) Oxidační vlastnosti    data neudána 
 

9.2 Další informace: data neudána. 
 
 

10. Stálost a reaktivita 
 

10.1 Reaktivita:  

Data neudána. 
 

10.2 Chemická stabilita: 
Za běžných podmínek je přípravek stabilní. 
 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: 

Nejsou údaje. 
 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: 

Caryosan liq. - volný přístup vzduchu. 
 

10.5 Neslučitelné materiály: 

Caryosan liq. - silná oxidační činidla. 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: 

Data neudána. 
 

 

 

11. Toxikologické informace - pro přípravek nejsou údaje k dispozici 
 

údaje pro oxid zinečnatý: 
  Akutní toxicita 

  - LD50, orálně, krysa:    7950 mg/kg 
  - LD50 inhalačně, krysa 4 hod.:  2500 mg/m3 

 

údaje pro eugenol: 
Akutní toxicita     LD50 Orálně - krysa - 1.930 mg/kg 
Poznámky: Chování: Změna doby spánku (včetně změny vzpřimovacího reflexu). Chování: 
Kóma. Plíce, hrudník nebo dýchání: Dušnost. 
Žíravost/dráždivost pro kůži: Kůže - králík - Silné dráždění pokožky - 24 h - Draizeho zkouška 
Vážné poškození očí / podráždění očí: data neudána 
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže: data neudána 
Může vyvolat alergické dýchací a kožní reakce. 
Mutagenita v zárodečných buňkách: Genotoxicitě in vitro - krysa - játra. Poškození DNA. 
Genotoxicitě in vitro - myš - lymfocyt. Mutace samčích somatických buněk. 
Genotoxicitě in vitro - Křeček - Embryo. Neplánovaná syntéza DNA 
Genotoxicitě in vitro - Křeček - Embryo. Morfologické přeměny. 
Genotoxicitě in vitro - Křeček - Embryo Výměna sesterských chromatid 
Genotoxicitě in vivo - myš - Orálně Jadérkový test 
Karcinogenita: myš - Orálně 
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Tumorogenita: Neprůkazný tumorogen podle kritérií RTECS. Játra: Tumory. 
Produkt nebo jeho složky nejsou zařaditelné dle své klasifikace IARC, ACGIH, NTP nebo EPA 
jako karcinogeny. 
IARC: 3 - Skupina 3: neklasifikovaletný, pokud jde o jeho karcinogenitu pro člověka (Eugenol) 
Fluka - 35995 Strana 6 z 7 
Toxicita pro reprodukci: data neudána 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Vdechnutí - Může způsobit 
podráždění dýchacích cest. 
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: data neudána 
Nebezpečnost při vdechnutí: data neudána 
Možné ovlivnění zdraví: 
Vdechnutí - Může mít škodlivé účinky při vdechování. Způsobuje podráždění dýchacích cest. 
Požití -        Zdraví škodlivý při požití. 
Kůže -         Může být zdraví škodlivý při absorpci přes kůži. Vyvolává podráždění kůže. 
Oči -            Způsobuje vážné podráždění očí. 
Příznaky a symptomy expozice: 
Dle našich nejlepších znalostí nebyly chemické, fyzikální a toxikologické vlastnosti úplně 
prozkoumány. 
Další informace: RTECS: SJ4375000 
 
 

12. Ekologické informace o přípravku - údaje nejsou k dispozici 
 

12.1 Toxicita: 

oxid zinečnatý: Toxicita pro ryby LC50 - Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový) - 1,1 mg/l -  
                                                                                                                                            96,0 h 
eugenol: Toxicita pro ryby LC50 - Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový) - 60,8 mg/l - 96 h 
12.2 Perzistence a rozložitelnost:   data neudána 
12.3 Bioakumulační potenciál:   data neudána 
12.4 Mobilita v půdě:    data neudána 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:  data neudána 
12.6 Jiné nepříznivé účinky:    Škodlivý pro vodní organismy. 
 

 

 

13. Pokyny pro odstraňování  
 

13.1 Metody nakládání s odpady: 

Nepoužitelné zbytky prášku jsou odpad 60315 Oxidy kovů obsahující těžké kovy. Tekutina je 
odpad 160305 Organické odpady obsahující nebezpečné látky. Kontaminovaný obal nechat spálit 
ve spalovně odpadů nebo předat firmě oprávněné nakládat s nebezpečnými odpady. 
 

 

 

14. Informace pro přepravu  
Přípravek není nebezpečný pro dopravu - podlimitní množství. 
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15. Informace o předpisech  
 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 

týkající se látky nebo směsi: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
Zákon č. 350/2012 Sb. (v ČR) 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Není k dispozici 
 

 

 

16. Další informace vztahující se k přípravku 
 

Text k použitým R-větám: 

R22 - Zdraví škodlivý při požití. 
R36 - Dráždí oči. 
R36/37/38 - Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
R42/43 - Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 
R50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky  
                ve vodním prostředí. 
 

Text k použitým H-větám: 

H302 - Zdraví škodlivý při požití. 
H315 - Dráždí kůži. 
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 

Aktualizované pasáže bezpečnostního listu: Byla opravena kap. 2 - doplnění P-věty pro prášek. 
Doplněny kódy odpadu v kap. 13. 
 

Informace uvedené v bezpečnostním listu, pokud není uvedeno jinak, se týkají jednotlivých 
spotřebitelských balení a uvedené údaje vyjadřují současný stav našich znalostí a zkušeností. 
Předpokládá se, že přípravek bude využit na pracovištích, odpovídajících jeho určení, budou 
při tom respektovány pokyny uvedené v návodu a běžné zásady bezpečnosti práce při nakládání 
s chemikáliemi. 
 

 

 


