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REF C86096 
 

2 × 50 

testes  

 dispositivo médico de diagnóstico in vitro      

Apenas para uso profissional médico! 

FINALIDADE DE USO 

O iFlash-2019-nCoV Antígeno é um imunoensaio de 

quimioluminescente com partículas paramagnéticas (CLIA) 

usado para a deteção qualitativa de antígenos de 

nucleocapsídeo 2019-nCoV em exsudado nasal de 

indivíduos suspeitos de CoVID-19, nos primeiros sete dias 

após o início dos sintomas. O ensaio de antígeno iFlash-

2019-nCoV não diferencia entre SARS-CoV e 2019-nCoV. 

Os resultados positivos indicam a presença de antígenos 

virais, mas a correlação clínica com o histórico do paciente 

e outras informações de diagnóstico são necessárias para 

determinar o status da infeção. Resultados positivos não 

excluem infeção bacteriana ou coinfecção com outros 

vírus. O agente detetado pode não ser a causa definitiva 

da doença.  

Os resultados negativos não excluem a infeção por 2019-

nCoV e não devem ser a única base para o tratamento ou 

decisões sobre o confinamento do paciente e controlo de 

infeção. Os resultados negativos devem levar em 

consideração as exposições recentes do paciente, história 

clínica, sinais e sintomas consistentes com 2019-nCoV.    

RESUMO E EXPLICAÇÃO 

Os novos coronavírus pertencem ao gênero β. COVID-19 

é uma doença infeciosa respiratória aguda. As pessoas 

geralmente são suscetíveis. Atualmente, os pacientes 

infetados pelo novo coronavírus são a principal fonte de 

infeção; pessoas infetadas assintomáticas também podem 

ser uma fonte infeciosa. Com base na recente 

investigação epidemiológica, o período de incubação é de 

1 a 14 dias, mas em geral varia entre 3 e 7 dias. O doente 

permanece infecioso durante este período. As principais 

manifestações incluem febre, fadiga e tosse seca. Em 

alguns doentes surge congestão nasal, dor de garganta, 

mialgia e diarreia  

PRINCÍPIO DE ENSAIO 

O ensaio de antígeno iFlash-2019-nCoV é um 

imunoensaio tipo sanduíche (CLIA) para a determinação 

qualitativa de antígenos do nucleocapsídeo 2019-nCoV 

em exsudado nasal. 

• Incubação: o antígeno 2019-nCoV presente na 

amostra reage com as micropartículas paramagnéticas 

revestidas com anti-2019-nCoV e o conjugado 

marcado com éster de acridínio para formar um 

complexo sanduíche. 

• Lavagem: Sob o campo magnético, as partículas 

magnéticas são adsorvidas pela parede do tubo de 

reação e os materiais não ligados são eliminados com 

o tampão de lavagem. 

• Ativação e medição de sinal: As soluções Pre-Trigger 

e Trigger são adicionadas à mistura de reação. A 

reação quimioluminescente resultante é medida como 

unidades de luz relativa (RLUs).  

• Existe uma relação direta entre a quantidade de 

antígeno 2019-nCoV na amostra e os RLUs detetados 

pelo sistema ótico do iFlash. 

• Os resultados são determinados por meio de uma 

curva de calibração, que é gerada especificamente 

para o instrumento pela calibração de 2 pontos e uma 

curva mestre fornecida por meio do código QR do 

reagente. 

REAGENTES 

Kit de reagentes, 100 testes, 2 frascos/ embalagem, 50 

testes / frasco.  

R1 

Anticorpo de camundongo anti-2019-

nCoV- micropartículas paramagnéticas 

revestidas, 3,5 mL / embalagem, 

0,05% ProClin 300 como conservante. 

R2 

Conjugado de anticorpo anti-2019-nCoV 

de camundongo marcado com acridínio; 4 

mL / embalagem; 0,05% ProClin 300 como 

conservante. 

CAL1 

Calibrador 1, 1 frasco, 1,0 mL, 

estabilizadores de proteína, 0,05% de 

ProClin 300 como conservante, liofilizado.  

CAL2 

Calibrador 2, 1 frasco, 1,0 mL, antígeno 

anti-2019-nCoV, estabilizadores de 

proteína, 0,05% de ProClin 300 como 

conservante, liofilizado. 

Extração 

Reagente 

100 tubos de reação de uso único, cada 

um com 0,45 mL de reagente de extração, 

solução de detergente com 0,05% de 

ProClin 300 como conservante. 

MATERIAIS NECESSÁRIOS (MAS NÃO FORNECIDOS) 

REF C89999 / C89959 / C89949, Solução iFlash Pre-

Trigger: solução de peróxido de hidrogênio. 

REF C89998 / C89958 / C89948, iFlash Trigger Solution: 

solução de hidróxido de sódio. 

REF C89997, Tampão de lavagem iFlash: solução salina 

tamponada com fosfato com ProClin 300 a 0,05%. 

REF C80001, Tampão de Lavagem iFlash (10 ×): solução 

salina tamponada com fosfato com ProClin 300 a 0,05%. 

REF C6100, vasos de reação. 

Cotonetes de amostragem de amostras. 

AVISOS E PRECAUÇÕES 

IVD Para uso diagnóstico in vitro 

• Este teste foi autorizado apenas para a deteção de 

proteínas de 2019-nCoV, não para quaisquer outros 

vírus ou patógenos. 

• Todos os resultados devem ser interpretados em 

conjunto com outras informações clínicas disponíveis.  

• Durante a colheita da amostra evite tocar em áreas de 

sangramento da nasofaringe, pois o excesso de 

sangue ou muco na amostra do esfregaço pode 

interferir no desempenho do teste e pode originar um 
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resultado falso-positivo.  

• Não utilize se a embalagem do dispositivo estiver 

danificada. 

• Não use o conteúdo do kit após a data de validade. 

• Não coma, beba ou fume na zona onde as amostras e 

o conteúdo do kit são manuseados.  

• Não troque o conteúdo do kit de lotes diferentes.  

• Nenhum teste pode garantir que os componentes de 

origem humana não transmitirão infeções. Portanto, 

todos os materiais de origem humana devem ser 

considerados potencialmente infeciosos.  

• Os resultados obtidos com kits de diferentes 

fabricantes podem diferir devido à utilização de 

metodologias e especificidades imunológicas 

diferentes. Portanto, estes resultados não devem ser 

comparados entre si, a fim de evitar interpretações 

médicas erróneas. Recomenda-se que o laboratório 

indique as características do reagente utilizado no 

relatório de análise.  

• Tome as precauções normais exigidas para manusear 

os reagentes de laboratório. 

• A eliminação de todo o material utilizado deve ser feita 

de acordo com as leis locais. 

• Use luvas ao manusear as amostras ou reagentes. 

• Limpe e desinfete todos as gotas de amostras ou 

reagentes derramados usando um desinfetante 

adequado. 

• A solução iFlash Trigger contém hidróxido de sódio 

(NaOH) pelo que deve ser evitado o contato com os 

olhos. 

• Para obter mais informações sobre advertências e 

precauções, consulte o Anexo B. 

• Somente pessoal autorizado com treino específico 
pode utilizar este dispositivo. 

• Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em 
relação ao dispositivo deve ser comunicado ao 
fabricante e à autoridade competente do Estado-
Membro em que o dispositivo é utilizado. 

• A ficha de dados de segurança refere-se à ficha de 
dados de segurança do material (MSDS). 

MANUSEAMENTO DOS REAGENTES 

• Os reagentes não podem ser usados após o prazo de 

validade indicado. 

• Evite a formação de espuma em todos os reagentes. 

• Os reagentes e calibradores estão prontos para usar. 

• Os calibradores estão liofilizados. É necessário adicionar 

1,0 mL de água desionizada, misturar suavemente e 

deixar dissolver durante 15 minutos.  

• Os calibradores devem ser usados até 60 minutos após a 

dissolução, caso contrário, devem ser congelados.  

• Não misture reagentes de um kit ou entre kits de 

reagentes. 

• Ao carregar o frasco de antígeno iFlash-2019-nCoV no 

sistema pela primeira vez, resuspenda as micropartículas 

invertendo ligeiramente o frasco. 

• Os reagentes não podem ser trocados com kits de outro 

lote diferente. 

• Para obter mais informações sobre as precauções de 

manuseamento de reagentes durante a utilização do 

sistema, consulte as instruções de operação do sistema 

iFlash. 

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE 

Armazenar: 

• Armazenar de 2 a 8 ° C na posição vertical. 

• O kit deve ser usado imediatamente após ser retirado 

do frigorífico. 

• O calibrador refeito pode ser armazenado a -20 ° C por 

28 dias. 

Estabilidade: 

• Fechado a 2-8 °C: até a data de validade indicada. 

• Aberto a 2-8 °C: 28 dias. 

• Armazenamento “on-board”: 28 dias.  

COLHEITA E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS 

É essencial que sejam seguidos os métodos corretos de 

colheita e preparação da amostra. As amostras obtidas no 

início dos sintomas contêm títulos virais mais altos; as 

amostras obtidas após sete dias do início dos sintomas 

têm maior probabilidade de produzir resultados negativos 

quando comparadas a um ensaio de RT-PCR. A colheita 

inadequada das amostras, e o seu o manuseamento e / ou 

transporte inadequado podem originar um resultado falso 

negativo; portanto, o treinamento na colheita das amostras 

é altamente recomendado pois amostras de má qualidade 

podem gerar resultados de teste imprecisos. 

Para amostra de esfregaço nasal: 

• Para colher uma amostra de esfregaço nasal, insira 

cuidadosamente o cotonete na narina que exiba mais 

secreção. Usando uma rotação suave, empurre o 

cotonete até que encontre resistência ao nível dos 

cornetos (menos de uma polegada na narina. Gire o 

cotonete várias vezes contra a parede nasal e, em 

seguida, remova-o da narina. 

Transporte e armazenamento de espécimes: 

• As amostras devem ser testadas o mais rápido possível, 

no máximo 1 hora após a colheita da amostra. 

• Após processar o cotonete no reagente de extração, 

armazene as amostras à temperatura de refrigeração (2 

a 8 °C) por no máximo 4 horas. Armazene as amostras à 

temperatura ambiente (20-25 °C) por 2 horas. Congele as 

amostras nasais extraídas a -20 ° C e use até 30 dias 

após o congelamento. 

• Centrifugue as amostras, evitando bolhas ou espuma 

antes da análise. 

• Manuseie as amostras dos pacientes com cuidado para 

evitar contaminação cruzada. 

• Certifique-se de que as amostras do paciente, 

calibradores e controlos estão à temperatura ambiente 

(20-25° C) antes de iniciar o teste. 

• Devido à possível evaporação, as amostras e 

calibradores colocados dentro do analisador devem ser 

processados dentro de 2 horas. 

• As amostras devem ser embaladas e rotuladas de acordo 
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com as regulamentações nacionais e internacionais 

relevantes para o transporte de amostras clínicas e 

materiais contaminados. 

PROCEDIMENTO DE ENSAIO 

Passo 1: 

• Consulte as instruções de operação do sistema ou o 

sistema de ajuda online para obter informações 

detalhadas sobre como preparar o sistema. 

• Os parâmetros específicos do teste estão armazenados 

no código de barras do frasco de reagentes e são lidos 

pelo equipamento. Caso o código de barras não possa 

ser lido, digite os números da sequência. 

• Proceda a suspensão total de R1 antes de carregar  o  

antígeno iFlash-2019-nCoV no analisador.  

• Antes de iniciar o teste, o equipamento agita e 

ressuspende automaticamente as partículas magnéticas.  

• Coloque os calibradores CAL1 e CAL2 no suporte do 

calibrador na zona de amostra. Mantenha os frascos dos 

calibradores abertos, apenas durante a calibração.  

Passo 2: 

• Identifique os tubos de reagente de extração 

correspondente a cada amostra ou controlo a ser testado. 

• Coloque o (s) tubo (s) de reagente de extração etiquetado 

(s) numa rack, na zona de trabalho. 

Etapa 3: 

• Abra a tampa do tubo do reagente de extração. 

Passo 4: 

• Insira a zaragatoa no tubo e movimente-a para cima e 

para baixo no fluido, durante um mínimo de 25 segundos, 

tendo o cuidado de não salpicar o conteúdo para fora do 

tubo. 

Etapa 5: 

• Remova a zaragatoa enquanto a aperta contra as 

paredes laterais do tubo para extrair o líquido. 

Etapa 6: 

• Pressione a tampa do tubo de extração firmemente no 

tubo que contém a amostra processada (não é 

necessário enroscar). Misture bem invertendo ou 

sacudindo o fundo do tubo. 

• Após processar o cotonete no reagente de extração, 

armazene as amostras à temperatura de 2 a 8 °C por no 

máximo 4 horas. À Temperatura ambiente (20-25ºC) as 

amostras são estáveis por 2 horas. 

Etapa 7:  

• Centrifugue as amostras, recomenda-se centrifugar a 

uma velocidade entre 2000 RPM a 4000 RPM por 5 

minutos.  

Etapa 8:  

• Carregue as amostras. São necessários 100 μL de 

amostra para cada determinação, além do recipiente de 

amostra e dos volumes mortos do sistema. 

• A temperatura ambiente recomendada é de 10 °C -30 °C. 

• Calibrar.  

• Aplicar o teste. 

• Clique em EXECUTAR, o sistema iFlash executa todas as 

funções automaticamente e calcula os resultados. 

  . 

CALIBRAÇÃO 

• Cada kit de reagente iFlash-2019-nCoV Antigénio tem 

uma etiqueta de código QR contendo as informações 

específicas para calibração do lote de reagente 

específico.  

• Para realizar a calibração do antígeno iFlash-2019-

nCoV, processe o CAL1 e CAL2 em duplicado. O 

equipamento reconhecerá a curva mestre predefinida. 

• Após a calibração do iFlash-2019-nCoV ser aceite, os 

dados ficam armazenados e todas as amostras 

subsequentes podem ser testadas sem calibração 

adicional, a menos que: 

-Após utilizar 28 dias o mesmo lote de reagente. 

-Utilização de um kit de reagentes com um novo 

número de lote. 

-Os controlos estão fora dos limites. 

- Se requerido por regulamentos aplicáveis. 

CONTROLE DE QUALIDADE 

Os materiais de controlo de qualidade devem ser 

analisados pelo menos uma vez a cada 24 horas quando 

o teste estiver em uso; ao utilizar um novo kit de reagente 

e após cada calibração. Utilizar materiais de controle de 

qualidade comercialmente disponíveis que cobram pelo 

menos dois níveis de analito. Siga as instruções do 

fabricante para reconstituição e armazenamento. Cada 

laboratório deve estabelecer valores médios e intervalos 

aceitáveis para garantir o desempenho adequado. Os 

resultados do controlo de qualidade fora dos limites 

aceitáveis podem originar resultados de teste inválidos.  

CUT-OFF 

1,00 COI  

RESULTADO 

Cálculo:  

O sistema iFlash calcula automaticamente a concentração 

analítica de cada amostra. Os resultados são apresentados 

em COI. 

Interpretação de resultados 

• Não reativo: <1.00COI 

• Reativo: ≥ 1.00COI 

- Indivíduos com resultados não reativos são 

considerados de baixo risco de infeção por 2019-

nCoV.  

20 
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- Indivíduos com resultados reativos são considerados 

de alto risco de infeção por 2019-nCoV e deve-se 

proceder ao teste de RT-PCR ou exames 

imagiológicos. 

• Os resultados podem ser influenciados por: 

- Falha ao calibrar de acordo com os requisitos de 

calibração. 

- Falha ao seguir as instruções de operação do 

instrumento aplicável. 

- Colheita, preparação, armazenamento e transporte 

das amostras inadequados. 

- O QC está fora do intervalo definido como aceitável. 

LIMITAÇÕES 

• Este teste deteta SARS-CoV e 2019-nCoV viáveis e 

não viáveis. O desempenho do teste depende da carga 

viral do vírus na amostra e pode ou não se correlacionar 

com os resultados da cultura viral realizada na mesma 

amostra.  

• Este teste foi avaliado para uso apenas com amostra 

humana. 

• Os resultados positivos deste teste não diferenciam 

entre SARS-CoV e 2019-nCoV.  

• Os resultados positivos do teste não excluem a 

coinfecção com outros patógenos.  

• Os valores preditivos positivos e negativos deste teste 

são altamente dependentes da prevalência. Resultados 

de teste falso-negativos são mais prováveis durante o 

pico de atividade, quando a prevalência da doença é 

alta. Resultados de teste falso-positivos são mais 

prováveis durante os períodos de baixa atividade de 

2019-nCoV, quando a prevalência é moderada a baixa.   

• Recomenda-se o uso de cotonete com material tipo 

nylon. 

• A precisão da deteção depende do processo de colheita 

da amostra. Uma colheita ou armazenamento 

inadequado afeta os resultados do teste. Se os 

resultados do teste forem inconsistentes com os 

sintomas clínicos, é recomendado efetuar um novo 

teste para confirmar os resultados. 

• Este produto é usado apenas para a deteção qualitativa 

do antígeno 2019-nCoV em amostras de zaragatoas 

nasais pelo que não pode detetar a concentração de 

antígeno. 

• O resultado do teste deste reagente serve apenas como 

referência clínica e não deve ser usado como única 

base para diagnóstico e tratamento. Os dados médicos 

do paciente, incluindo sintomas, história clínica, outros 

testes laboratoriais e resposta ao tratamento, devem 

ser levados em consideração.  

• Devido à limitação da metodologia do reagente de 

deteção de antígeno, os resultados de teste negativos 

devem ser tratados como presuntivos e confirmados por 

deteção de ácido nucleico ou identificação da cultura de 

vírus. 

• A possibilidade de resultado falso negativo pode dever-

se: 

1) A colheita, transferência e tratamento de amostras 

não adequados ou pouca quantidade de gotículas 

de vírus na amostra. 

2) A mutação do gene do vírus pode causar a alteração 

do grupo de determinação do antígeno, resultando 

em resultados falsos negativos. 

3) Não foi utilizado o tipo de amostra ideal e o tempo da 

colheita após a infeção (pico viral) não foi o ideal. 

Portanto, as amostras colhidas no mesmo paciente 

em vários locais podem evitar resultados falsos 

negativos. 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 

Os resultados obtidos em laboratórios individuais podem 

ser diferentes dos apresentados a seguir: 

Precisão 

O antígeno iFlash-2019-nCoV é projetado para ter uma 

precisão de ≤8% dentro do laboratório. A precisão do 

antígeno iFlash-2019-nCoV foi determinada usando 

reagentes do antígeno iFlash-2019-nCoV e 3 amostras de 

soro, consistindo em baixa, média e alta concentração de 

antígeno iFlash-2019-nCoV. Para cada amostra, teste 

quatro vezes ao dia por 20 dias com base no protocolo 

CLSI EP5-A3 (duas execuções por dia, testes duplicados 

em cada execução com intervalo de mais de 2 horas entre 

cada execução), n = 80 resultados. Os resultados do 

estudo são mostrados abaixo: 

 
Amostra 

Média 
(COI) 

Precisão intra 
ensaio (% CV) 

Precisão inter-
ensaio(% CV) 

1 0,51 2,27% 3,58% 

2 1,20 1,44% 2,71% 

3 20,00 2,08% 3,01% 

Desempenho clínico 

Foi realizado o  estudo de duzentos e quarenta e nove (249) 

amostras nasofaríngeas diretas. As amostras foram 

registadas sequencialmente em três locais e testadas 

imediatamente. O teste de antígeno iFlash-2019-nCoV foi 

comparado com o ensaio RT-PCR extraído. 

Resultados do 
antígeno IFlash-2019-

nCoV 

Resultados de PCR de 
referência 

Positivo Negativo Total 

Positivo 33 1 34 

Negativo 1 214 215 

Total 34 215 249 

Sensibilidade do teste de antígeno-2019-nCoV iFlash:  

33/34 = 97,1% (IC 95%: 85,1% ~ 99,5%) 

Especificidade do teste de antígeno-2019-nCoV iFlash:  

214/215 = 99,5% (IC 95%: 97,4% ~ 99,9%) 

 

LIMITE DE DETECÇÃO (SENSIBILIDADE ANALÍTICA)  

O LOD do teste de antígeno-2019-nCoV iFlash foi realizado 

usando diluições do vírus Ag 2019-nCoV inativado, em  

matriz nasal humana obtida de dadores saudáveis e 

confirmado como negativo para 2019-nCoV. Foram 

efetuadas diluições em série ½. A última diluição que 

demonstrou positividade foi testada 20 vezes da mesma 

maneira.       

Com base neste teste, o LoD para amostras de esfregaço 

nasofaríngeo foi de 1,2 × 102 TCID50/ mL 
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LOD estimado 
Não. Positivo / 

Total 
% Positivo 

1,2 × 102 TCID50/ mL 19/20 95% 

 

REATIVIDADE CRUZADA (ESPECIFICIDADE ANALÍTICA)  

Reatividade cruzada do teste de antígeno-2019-nCoV iFlash 

foi avaliada testando um painel patógenos respiratórios de 

alta prevalência que podem estar presentes na cavidade 

nasal originando reação cruzada com o Antígeno 2019-nCoV. 

Os patógenos respiratórios listados abaixo não afetaram o 

desempenho do teste. 

Amostra de 
esfregaço nasal 

positivo com 
potencial de 

reagente cruzado 

Concentração testada 
Reatividade 

cruzada 
(Sim / Não) 

Coronavírus 
humano HKU1 

1,0 x 105 TCID50/ mL NÃO 

Coronavírus 
humano OC43 

1,0 x 105 TCID50/ mL NÃO 

Coronavírus 
humano 229E 

1,0 x 105 TCID50/ mL NÃO 

Coronavírus 
humano NL63 

1,0 x 105 TCID50/ mL NÃO 

Influenza A H1N1 2,0 x 105 TCID50/ mL NÃO 

Influenza A H3N2 2,5 x 105 TCID50/ mL NÃO 

Influenza B 3,0 x 105 TCID50/ mL NÃO 

vírus sincicial 
respiratório 

4,0 x 105 TCID50/ mL NÃO 

Rinovírus 2,0 x 105 PFU / mL NÃO 

Adenovírus 1,0 x 105 TCID50/ mL NÃO 

Enterovirus 4,0 x 105 TCID50/ mL NÃO 

Parainfluenza 1,0 x 105 TCID50/ mL NÃO 

Mycoplasma 
pneumoniae 

1,0 x 106 CFU / mL NÃO 

 

Substâncias Interferentes  

As seguintes substâncias, naturalmente presentes em 

amostras respiratórias ou que podem ser introduzidas 

artificialmente na cavidade nasal ou nasofaringe, foram 

avaliadas com o ensaio de antígeno iFlash-2019-nCoV nas 

concentrações listados abaixo e não afetaram o desempenho 

do teste. 

Ingrediente ativo Concentração 
Reatividade 

(Sim / Não) 

Mucin 2% w / v NÃO 

Sangue 1% v / v NÃO 

Ribavirin 0,4 mg / ml NÃO 

Tamiflu (Fosfato de 

Oseltamivir) 
0,5% w / v NÃO 

Zanamivir 282 ng / mL NÃO 

Tobramicina 0,1% w / v NÃO 

Efeito de Hook  

Não foi observado nenhum efeito de Hook com o 

antígeno-2019-nCoV iFlash, até 1000COI. 

 

SHENZHEN YHLO BIOTECH CO., LTD. 

Edifício 1, YHLO Biopark, Baolong 2nd Road, 

Subdistrito de Baolong, Longgang District, 518116 

Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

O email: info@szyhlo.com 

Lotus NL BV 

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, Haia, 

Holanda.  

email: peter@lotusnl.com 

ANEXO A: 

Explicação da abreviatura 

Abreviação Explicação 

 Número de catálogo 

 Calibrador 

 Reagente 

 

Contém o suficiente para<n> 

testes 

 
Fabricante 

 

Representante autorizado na 

Comunidade Europeia 

 
Marcação de Conformidade CE 

 
Cuidado 

 
Consulte as instruções de uso 

 

Dispositivo médico de 

diagnóstico in vitro 

 Código de lote 

 
Data de fabricação 

 
Data de validade 

 

Limite de temperatura 

(2-8 °C) 

 
Riscos biológicos 

 

Pictogramas de Cuidado 

 

Pictogramas de Perigosos para 

o ambiente aquático 

 
Este lado para cima 
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ANEXO B: 

AVISOS E PRECAUÇÕES (Proclin 300) 

• Componente perigoso: 0,05% Proclin 300 

(Massa de reação de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin -3-

ona [EC no. 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolin -3-ona 

[EC no. 220-239-6] (3: 1)) 

• Declaração de perigo: 

H317: Pode causar uma reação alérgica na pele. 

H410: Muito toxico para a vida aquática com efeitos de 

longa duração. 

• Declaração de precaução: 

P261: Evite respirar poeira / fumaça / gás / névoa / 

vapores / spray. 

P272: A roupa de trabalho contaminada não deve sair 

do local de trabalho.  

P273: Evitar a libertação para o meio ambiente. 

P280: Use luvas de proteção / roupas de proteção / 

proteção ocular / proteção facial.  

P302 + P352: SE NA PELE: Lave com bastante sabão 

e água.  

P333 + P313: Se ocorrer irritação ou erupção cutânea: 

Obtenha aconselhamento / atenção médica.  

P321: Procure atendimento médico imediato. 

P363: Lave as roupas contaminadas antes de reutilizá-

las.  

P391: Recolher o derramamento.  

P501: Descarte o conteúdo / recipiente de forma 

segura. 
 

 


