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1. Údaje o přípravku a společnosti 
1.1 Údaje o přípravku 

Ortodontické výrobky uvedené podle druhu výrobku a slitiny z nerezové oceli s nízkým obsahem niklu využívané k 

jejich výrobě: 
 

Dráty kruhového průřezu s nízkým obsahem niklu Biosteel® 

EXTREMO zámky a příslušenství  “No-Nichel” 

EXTREMO kanyly  “No-Nichel” 

1.2 Použití přípravku 

Výše uvedené výrobky jsou určeny k výrobě ortodontických protéz. 

1.3 Údaje o společnosti 

Leone s.p.a. 

I – 50019 Sesto Fiorentino – Firenze - Via P. a Quaracchi, 

50 e-mail: research@leone.it  – http://www.leone.it 

Tel. ++39 (0)55.30.44.1 – Fax ++39 (0)55 374808. 

1.4 Nouzové telefonní číslo 

++39 (0)55.30.44.1. Během zavírací doby je zapnutý záznamník 

2. Údaje o nebezpečnosti 
Výrobky, na které tento bezpečnostní list odkazuje, jsou ve formě masivní kovové slitiny a při použití za 

obvyklých podmínek a v souladu s určeným použitím nejsou obecně považovány za nebezpečné pro člověka nebo 

životní prostředí. 

Odlišné použití výrobku, které neodpovídá indikaci používání, může ovlivnit jeho funkční způsobilost a přivodit 

potenciální rizika pro zdraví a bezpečnost. 

V případě, že jsou výrobky vystaveny procesu, který způsobuje změnu stavu suroviny, následující zdravotní 

rizika se musí aplikovat na pracovníky zabývající se zpracováním surového materiálu, a nikoli na koncového 

uživatele. Dlouhotrvající a opakované působení prachu a kouře vzniklého z následných pracovních procesů 

prováděných na výrobku, jako jsou broušení, tavení, pájení a tepelné úpravy, svařování a moření nebo jakýkoli jiný 

proces, který způsobuje uvolňování prachu nebo výparů, může způsobit potenciální ohrožení lidského zdraví. 

Níže je uveden seznam možných zdravotních účinků nebezpečných prvků, které mohou být obsaženy ve slitinách z 

nerezové oceli s nízkým obsahem niklu a které mohou být vdechnuty, spolknuty nebo se mohou dostat do kontaktu s 

pokožkou a očima. 

Oxid železitý: způsobuje podráždění očí, nosu a kůže pokusných zvířat. Může mít stejný účinek na člověka Chrom: 
ferrochromové slitiny jsou spojeny s plicními změnami u pracovníků vystavených působení těchto slitin. IARC1 

klasifikuje chrom jako podezřelý karcinogen. 

Mangan: vdechnutí výparů z manganu může způsobit "horečku z kovového dýmu" s příznaky zimnice, horečky, 

nevolnosti, kašle, sucha v krku, slabosti, bolesti svalů a sladké nebo kovové chuti v ústech. Delší nebo opakované 

vystavení může mít vliv na nervovou soustavu, může způsobit potíže při chůzi a potíže s rovnováhou, slabost nebo 

křeče v nohou. Chraplavý hlas, potíže s pamětí nebo rozhodováním, nestabilní emoce nebo neobvyklou podrážděnost. 

Dýchací systém může být také postižen nemocí podobné zápalu plic s příznaky kašle, horečky, nachlazení, bolesti těla, 

bolesti na hrudi a s dalšími běžnými příznaky zápalu plic. 

Nikl: Podle evropské směrnice 99/45/ES a dalších úprav jsou všechny výrobky obsahující 1% niklu nebo více označeny 

jako nebezpečné produkty. 

3. Složení/informace o složkách 

Chemické složení % 

Typ oceli 
Prvky 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Altri Fe 
Biosteel® ≤0.10 ≤1.0 16.0-20.0 ≤0.050 ≤0.050 16.0-20.0 1.80-2.50 ≤0.30 N 0,7-1,0; V ≤0,20 zůstatek 

“No-Nichel” ≤0.20 ≤1.0 10.0-12.0 - - 16.5-17.5 3.00-3.50 ≤0.1 N 0,75-0,90; zůstatek 

CAS2  Počet 
prvků 

 

1333-86-4 
 

7440-21-3 
 

7439-96-5 
 

7723-14-0 
 

7704-34-9 
 

7440-47-3 
 

7439-98-7 
 

7440-02-0 
N 7727-37-9 

V 7440-62-2 

 

7439-89-6 

Informace o nebezpečných složkách3 na základě jejich koncentrace ve výrobku 
EC4 Číslo - - 231-105-1 - - - - - - - 

Výstražné 
symboly5 

- - Xn - - - - - - - 

R5 Věty - - R48/20 - - - - - - - 

 
1 

IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny). 
2 

Číslo CAS (číslo podle služby chemických abstrakt). 
3 

Limitní hodnoty expozice na pracovišti (OEL), pokud jsou známy, jsou uvedeny v sekci 8. 
4 

Číslo Evropského katalogu. Číslo Evropského katalogu se skládá ze sekvence 7 čísel, kde skupina prvních 3 číslic začíná 2 nebo 4 v závislosti na tom, která látka je 

uvedena v EINECS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek) nebo v ELINCS (Evropský seznam oznámených chemických látek), nebo začíná 

číslicí 5, pokud je látka zařazena na seznamu "ex-polymerů." 
5 

Rizika týkající se složek výrobku jsou uvedena v sekci 2, informace, které mají být uvedeny na etiketě, jsou uvedeny v sekci 15 

Vysvětlení rizikových symbolů a R-vět je uvedeno v sekci 15 a 16. 

mailto:research@leone.it
http://www.leone.it/
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4. Pokyny pro první pomoc 
- Nevztahují se na hotové výrobky, na které tento bezpečnostní list odkazuje. 

- Následující upozornění se používají v případě, kdy jsou výrobky modifikovány způsobem, který zahrnuje změnu stavu 

suroviny: 

Vdechnutí: přesuňte postiženého na čerstvý vzduch, dokud se nezotaví. Poraďte se s lékařem. 

Požití: požití velkého množství, které způsobuje zdravotní problémy, je nepravděpodobné. Když k němu dojde, poraďte 

se s lékařem. Při zasažení očí: důkladně vypláchněte vodou, poraďte se s lékařem. 

 

5. Opatření pro hašení požáru 
- Hotové výrobky, na které tento bezpečnostní list odkazuje, nejsou hořlavé. 

- Následující upozornění se používají v případě, kdy jsou výrobky modifikovány způsobem, který zahrnuje změnu stavu 

suroviny: 

Kovový prach rozptýlený ve vzduchu může způsobit požár nebo výbuch. Roztavený kov může zapálit 

hořlavé materiály. Vhodné hasicí prostředky: použijte hasicí prostředky, které jsou vhodné pro daný typ 

životního prostředí. 

Nevhodné hasicí prostředky: nepoužívá se. 

Zvláštní nebezpečí způsobená daným materiálem, produkty vzniklými jeho spalováním nebo 

kouřovými plyny: výpary z oxidů kovů. Ochrana pro hasiče: používejte autonomní dýchací 

přístroj. 

Další informace: kontaminovanou hasicí vodu sbírejte odděleně Nesmí vniknout do kanalizace. 

 

6. Opatření v případě náhodného úniku 
- Hotové výrobky, na které tento bezpečnostní list odkazuje, může sbírat mechanickými prostředky, pokud jsou 

rozptýleny. 

- Následující upozornění se používají v případě, kdy jsou výrobky modifikovány způsobem, který zahrnuje změnu stavu 

suroviny: 

Osobní bezpečnostní opatření: vyhněte se vdechování výparů/prachu a použijte ochranu, jak je to popsáno 

v sekci 8. Ochranná opatření: výrobek nesmí vniknout do kanalizace nebo do vodního toku. 

Opatření pro úklid: sbírejte prach a odpadní materiál. Likvidaci provádějte podle sekce 13. 

 

7. Manipulace a skladování 
7.1 Manipulace 

- Výrobky, na které tento bezpečnostní list odkazuje, musí používat pouze kvalifikovaní a licencovaní odborníci v 

souladu s účelem jejich použití. 

- Následující upozornění se používají v případě, kdy jsou výrobky modifikovány způsobem, který zahrnuje změnu stavu 

suroviny: 

Zabraňte tvorbě prachu. Pokud se vytvoří prach/dým, vyvarujte se jeho vdechnutí. Vyhněte se kontaktu s pokožkou a 

očima. Všechny příslušné limity na pracovišti se musí dodržovat. 

7.2 Skladování 

Nejsou nutné specifické podmínky pro skladování. 

 
8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
8.1. Limitní hodnoty expozice6 

Limitní hodnoty expozice pro hotové výrobky související s tímto bezpečnostním listem nejsou známy Limitní hodnoty 

expozice, v příslušných případech, platí pro prach a výpary některých základních prvků a některé jejich sloučeniny, 

které vzniknou při pracovních procesech uvedených v sekci 2. 

Limitní hodnoty expozice jsou upraveny místními zákony; v případě potřeby se obraťte na orgány 

zodpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví. Níže uvádíme limity stanovené ACGIH7 v USA: 
Uhlík (C), limitní hodnoty expozice na pracovišti (TWA): 50 ppm 
(monoxid) Křemík (Si), limitní hodnoty expozice na pracovišti 
(TWA): 10 mg/m3 Mangan (Mn), limitní hodnoty expozice na 
pracovišti (TWA): 5,0 mg/m3 Chrom (Cr), limitní hodnoty expozice 
na pracovišti (TWA): 0,5 mg/m3 Molybden (Mo), limitní hodnoty 
expozice na pracovišti (TWA): 10 mg/m3 Železo (Fe), limitní 
hodnoty expozice na pracovišti (TWA): 5.0 mg/m3(oxid) Dusík (N), 
limitní hodnoty expozice na pracovišti (TWA): 3ppm (dioxid) 

Nikl (Ni), limitní hodnoty expozice na pracovišti (TWA): 1,0 mg/m3;  0,5 mg/m3 v Německu; 1,0 mg/m3 v Itálii. 
 

6 
"Limitní hodnota expozice na pracovišti", není-li uvedeno jinak, je průměrná mez nebo vážná koncentrace v době, kdy je chemický činitel přítomen 

ve vzduchu uvnitř dýchacího prostoru pracovníka, ve vztahu k přesně určenému časovému úseku (směrnice 98/24/ES o ochraně zdraví a bezpečnosti 

pracovníků před následnými riziky spojenými s chemickými látkami během zaměstnání); Indikátor TWA (časově vážený průměr) je vážná průměrná 

koncentrace za jeden pracovní den (8 hodin). 
7 

ACGIH: Americká konference vládních průmyslových hygieniků v USA. 
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8.2. Omezování expozice 

Měla by být přijata následující kontrolní opatření pro případ, že výrobek prochází procesy uvedenými v sekci 3. 

- Osobní ochranné prostředky: 

 

Větrání: pokud během procesů vzniká prach nebo výpary, použijte místní ventilační a odsávací systém, abyste 

koncentraci prachu a výparů přepravovaných vzduchem udrželi pod limitními hodnotami stanovenými místními úřady. 

- Ochrana dýchacích cest: pokud dojde k tvorbě plynů/výparů. Plynový filtr pro plyny/výpary anorganických látek 

(např. v souladu s evropskou normou EN 14387, typ B). Ochrana dýchacího ústrojí jestliže se vytvoří prach. Filtry proti 

částicím se střední účinností pro pevné a kapalné částice (např. v souladu s normou EN 143 nebo 149, typ P2 nebo 

FFP2). 

- Ochrana zraku: Ochranné brýle s bočními štíty (rámové brýle, např. v souladu s normou EN166). 

- Opatření na ochranu životního prostředí: výrobek nesmí vniknout do kanalizace nebo do vodního toku. 

- Způsob úklidu: sbírejte prach a odpadní materiál. Likvidaci provádějte podle sekce 13. 
- Všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření: doporučuje se nosit nepropustné pracovní oděvy Na pracovišti se 

nesmí jíst, pít, kouřit ani používat tabákové výrobky. 

Manipulaci provádějte v souladu s osvědčenými průmyslovými hygienickými a bezpečnostními předpisy pro chemické 

výrobky. 

 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1. Obecné informace 

Vzhled: pevná forma, kovově stříbřitě šedá barva 

Zápach: bez zápachu. 

9.2. Informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí 

Bod varu: není určen 
Bod tavení: není určen 

Hustota při 20°C > 3 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný 

pH: nepoužívá se 

Bod vzplanutí: nepoužívá se 

Teplota samovznícení: nepoužívá se 

Dolní mez výbušnosti: nepoužívá se. 

 

10. Stabilita a reaktivita 
- Podmínky, kterým je třeba se vyvarovat: žádné. 

- Materiál, kterému je třeba se vyvarovat: žádný. 

- Nebezpečné reakce: nejsou známy. 

- Nebezpečné rozkladné produkty: výpary z oxidů kovů. 

 

11. Toxikologické informace 
Akutní toxicita: viz nebezpečí uvedená v sekci 2.  

Chronická toxicita: viz nebezpečí uvedená v sekci 2. 

 

12. Ekologické informace 
Nevyhazujte do životního prostředí; slabě ohrožující vodní zdroje. 

 

13. Pokyny k likvidaci 
Zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy. V Itálii likvidujte podle legislativního nařízení ze dne 3. dubna 

2006, č. 152 "Předpisy na téma životní prostředí", podle platných evropských směrnic o ochraně životního prostředí a 

následných úprav a sjednocení. Nelikvidujte společně s odpady z domácnosti, nesmí vniknout do kanalizace nebo do 

vodního toku. Musí se posoudit možnost recyklace v souladu s místními a národními předpisy. 

 

14. Informace o přepravě 
Výrobek není nebezpečný ve smyslu dopravních předpisů. 

 

15. Informace o právních předpisech 
- Informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí uvedené na etiketě v souladu s evropskými směrnicemi 

o nebezpečných materiálech a látkách 

Neexistuje žádná povinnost označovat tento výrobek. 

- Informace spojené s dalšími dispozicemi 
Tento výrobek je označen značkou CE v souladu se základními požadavky směrnice 93/42 EHS, příloha I, o 

zdravotnických prostředcích. 
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16. Další informace 
Tento bezpečnostní list byl napsán v souladu s příslušnými evropskými předpisy na základě informací získaných od 

dodavatele přípravku. 

Výstražné symboly nebo R-věty zobrazené v sekci 3, které se týkají 

manganu: Výstražné symboly: Xn škodlivý 
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R-věty: R48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé 

expozici 

vdechnutím 

nejsou zobrazeny na etiketě výrobku. 
Tento výrobek je určen pouze pro ortodontické a odontologické použití. Tento výrobek mohou používat pouze 

kvalifikovaní a certifikovaní odborníci. 

Zde uvedené informace vychází z našich znalostí k datu vydání. 

Tyto informace jsou poskytovány výhradně ve vztahu k tomuto výrobku, který je zde specifikován, a nejsou zamýšleny 

jako záruka kvality. 

Společnost Leone se zříká jakékoliv odpovědnosti vyplývající z použití zde uvedených informací a odpovědnosti za 

manipulaci, aplikaci nebo výrobu zde popsaného výrobku. Koncový uživatel musí ověřit použitelnost a úplnost 

informací uvedených v tomto dokumentu ve vztahu ke konkrétnímu použití a spolehlivosti pravidel a místních zákonů a 

dispozic. Předmětná informace neznamená, že lze svévolně porušovat patentová práva 

 

Předchozí bezpečnostní list č. Z05/4E ze dne 29/06/2004 se považuje za zrušený. V porovnání s předchozí revizí nebyly 

učiněny významné změny, ale byly provedeny pouze úpravy v souladu s evropskými předpisy, které regulují tvorbu 

bezpečnostního listu. 

Tento bezpečnostní list podléhá revizi. 

Aktuální verzi tohoto listu naleznete na našich webových stránkách www.leone.it. 

http://www.leone.it/

