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FOLHA  DE  DADOS  DE  SEGURANÇA 
 
1. Identificação do produto e do fabricante  
 
   1.1 Nome do produto           : Pepsina 1:10.000 NF  Pó 
         Descrição do produto    : Enzima Proteolítica 
 
    
2. Informação do produto  
 
         Sinónimo                       : Protease 
         Cas No.                       : 9001-75-6 
         Fórmula                       : Pepsina A 
         Componentes:                  : Pepsina A       75-100% 
       Lactose, USP  0 – 25% (Cas No. 63-42-3) Clasificação: Xn, R-42, R-36 
         Limite de exposição             : 0.00006 mg/m3  como 100% proteasa 
 
3. Identificação de perigos  
 
   Emergências gerais : 
 
Ligeira irritação da mucosa e da pele pouco tempo após a exposição. A Pepsina desnatura-se a pH 6-7 e a sua 
actividade proteolítica desaparece. O efeito, portanto, desaparecerá automaticamente em pouco tempo ao aumentar o 
pH para 6-7 e a actividade proteolítica cessará. Lavar a pele e a mucosa com água.     
     
   Efeitos potenciais para a saúde :  
 
       Inalação              : ligeira irritação da membrana da mucosa do nariz e da traqueia 
              Contacto ocular           : ligeira irritação da córnea 

Contacto com a pele           : ligeira irritação da pele   
Ingestão               : ligeira irritação da mucosa bucal e garganta   

                                    
   4. Primeiros socorros  
 
       Inalação              : enxaguar com água 

Contacto ocular            : enxaguar com água 
Contacto com a pele           : enxaguar com água 
Ingestão               : beber água e enxaguar a mucosa bucal e traqueal.   

                                                 
5. Fogo-medidas antifogo  
 
    Ponto de inflamação e método     : n.d. 

Limites de inflamação           : n.d.     
Temperatura de auto-ignição  : n.d. 
Risco geral              : Sem risco de inflamação ou de explosão 
Instrução antifogo       : Usar água 
Equipamento antifogo   : Normal 
Produtos com risco de combustão  : nenhum 

 
6. Medidas para emissões acidentais  
 
   O material derramado sob a forma de pó anidro deve ser recolhido num saco de plástico para ser eliminado de   
   acordo com as disposições locais. 
   A área varrida deverá depois ser lavada com água que poderá ser deitada no esgoto doméstico. 
   Durante a sua recolha, varrimento e lavagem devem-se tomar as precauções necessárias indicadas no ponto 7.1 no 
que concerne à sua manipulação.     
  
 
7. Manipulação e armazenamento  
 

7.1 É necessário ventilar as salas onde se manipula pepsina para reduzir o pó de pepsina no ar. Utilizar a protecção 
pessoal necessária descrita no ponto 8.  
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7.2 A pepsina deve ser armazenada em sacos de PE dentro de caixas de cartão em local fresco e seco. 
 
8.  Controlo de exposição / protecção pessoal  
 
    Recomendam-se as seguintes protecções pessoais:  
    
    - Protecção respiratória  : respirador com filtro P3. 
    - Protecção das mãos       : luvas impermeáveis 
    - Protecção ocular          : óculos de segurança. 
 
9.  Propriedades físicas e químicas  
 
    Aparência                : pó fino, quase branco 
    Cheiro                    : como peptona  
    pH (solução aquosa a 2%) : 3.5 - 4.5 
    Solubilidade na água       : amplamente solúvel até 30-50%  
    Reactividade na água       : solúvel sem nenhuma reacção 
 
10. Estabilidade e reactividade  
 
    Condições a evitar       : nenhuma 
    Material a evitar          : nenhum 
    Prod. descomposição perigosos : nenhuns 
 
11. Informação toxicológica  
 
    A pepsina usa-se muito como ajuda para a digestão em preparados para os seres humanos.     
    A pepsina é desnaturada e digerida no cólon sendo absorvida como um péptido tal como acontece com outras 
proteínas.    
 
12. Informação ecológica  
 
    A pepsina não tem efeitos adversos para o meio ambiente. É biodegradável tal como as proteínas.  
 
13. Considerações para a eliminação  
 
    Será disposta de acordo com as regulamentações locais de eliminação. 
 
14. Informação para o transporte  
 
    Não é necessária nenhuma precaução especial para o transporte de caixas com pepsina. 
 
15. Informação reguladora  
 
    O produto não contém nenhum componente perigoso de acordo com a Directiva 67/548/EEC.  
    Contudo, o produto provoca irritação da pele e das membranas mucosas, Directiva 88/379/EEC. 
 
    Etiquetagem        Xu 
    R-42              : pode provocar irritação ao ser inalado 
                       
    R-36              : provocará irritação em contacto com os olhos. 
                           
    S-22/23 : não inalar o pó 
  
    S-26              : no caso de contacto com os olhos, lavar con água e consultar o médico.  
 
16. Outra informação  
 
    A informação dada acima é correcta de acordo com os nossos melhores conhecimento. 


