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March 25, 2013

Quality System Statement
Industrial Tests Systems, Inc.

Industrial Test Systems, Inc. (ITS, Inc.) is a manufacturer of test strips, meters, and liquid reagent
products. It is important that products used for testing purposes be manufactured in an environment that
allows for reproducibility, accuracy, and traceability. The ITS, Inc. quality system is therefore based on
major principles of Good Manufacturing Practices (GMP) as outlined below:

1.

New lots of critical raw materials are tested for suitability prior to use.

2.

Documents are used at each phase of the manufacturing process. All formulations and test strip
components are prepared according to uniquely numbered, carefully documented procedures.

3.

Completed documents (including operator name, reagent lot numbers, and manufacturing data)
are placed in folders that hold the history of that component or product.

4.

Components are tested by Quality Control personnel at each step and are rejected if they are
outside of specifications. Standards are prepared using calibrated equipment, and concentrations
are confirmed by recognized reference methods.

5.

QC retains samples of each lot for purposes of verifying product stability or resolving customer
complaints.

6.

Quality Control personnel are tested for color vision. All diagnostic labels are printed to match a
color standard within tight tolerances. Unacceptable labels are rejected, quarantined, and then
discarded.

7.

Approved kits are used as examples in production to ensure that the final product has all the
necessary components. Orders are checked for accuracy before shipping.

8

A logbook records the product lot number and the date the product was shipped to the customer.

This system is designed to allow ITS, Inc. to control a product from batch to batch, to identify
nonconforming product before it is released, and to trace the complete history of a product from raw
material to customer.

Howard Ray
Director, Research and Development and Quality Control
Industrial Test Systems, Inc.

Traducere din limba engleză
Industrial Test Systems, Inc.
1875 Langston street, Rock Hill, SC 29730
Telefon:(800) 861-9712, (803) 329-9712, Fax:(803) 329-9743
e-mail: its@cetlink.net, web: www.sensafe.com,
www.poolcheckonline.com
Fişă tehnică de securitate
Se poate utiliza pentru conformitate cu Standardul
de comunicare a pericolelor OSHA, 29 CFR 1910
1200. Standardul trebuie consultat pentru cerinţe
specifice.
Denumire produs: 480009- verificare nitriţi nitraţi

Direcţia Muncii S.U.A.
Administraţia de Sănătate şi Securitate la Locul de
Muncă
(Formularul nu este obligatoriu)
OMB nr. 1218-0072
Notă: Nu se vor lăsa spaţii necompletate. În cazul
în care un articol nu este valabil sau nu sunt
disponibile informaţii, spaţiul trebuie marcat ca
atare.

Secţiunea I
Numele producătorului: Industrial Test Systems,
Număr de telefon pentru situaţii de urgenţă: 803Inc.
329-9712
Adresa (Numărul, strada, oraşul, statul şi codul
Număr de telefon pentru informaţii: 803-329-9712
poştal)
1875 Langston St.
Data elaborării: 24 martie 2005
Rock Hill, SC 29730
Întocmit de: David T. Julian
Secţiunea II- Ingrediente periculoase/ Informaţii de Identificare
Componente periculoase (identitate chimică
OSHA
ACGIH Alte limite
% (opţional)
specifică, denumire(i) comună(e)
PEL
TLV
recomandate
Acest produs nu este considerat periculos în baza evaluărilor făcute de compania noastră în sensul
Standardului de comunicare a pericolelor OSHA, 29 CFR 1910.1220. Mai mult decât atât, acest produs
este scutit de cerinţele privind fişa tehnică de securitate, fiind definit ca un „articol”. Scutirea pentru
„articol” se află sub incidenţa 29 CFR 1910.1200 (b)(6)(v).
Secţiunea III – Caracteristici fizice/chimice
Punct de fierbere:
Nu este cazul
Greutate specifică (H2O=1)
Nu este cazul
Presiune vapori (mm Hg)
Nu este cazul
Punct de topire
Nu este cazul
Densitate vapori (AER =1)
Nu este cazul
Rata de evaporare (acetat de butil =1) Nu este cazul
Solubilitate în apă: nu este cazul
Aspect şi miros: fâşie albă cu suport indicator
Secţiunea IV- Informaţii privind pericolul de incendiu şi explozie
Punct de topire (metodă Limite de
LEL: Nu este cazul
UEL: Nu este cazul
folosită): Nu este cazul
inflamabilitate: Nu este
cazul
Mijloace de stingere a incendiilor: se vor folosi substanţe chimice uscate, CO2, spumă de alcool sau apă
pulverizată
Proceduri speciale de stingere a incendiilor: Nu este cazul
Pericole neobişnuite de incendiu sau explozie: Nu este cazul
(Se va reproduce local)

OSHA 174 sept. 1985

Secţiunea V- Informaţii privind reactivitatea
Stabilitate
Instabil

Condiţii de evitat: Nu
este cazul

Stabil:
X
Incompatibilitate (Materiale de evitat): Nu este cazul
Descompunere periculoasă sau produse auxiliare: Nu este cazul
Polimerizare
Poate avea loc
periculoasă
Nu va avea loc
X
Secţiunea VI- Informaţii privind pericolul asupra sănătăţii
Cale(căi) de acces
Inhalare? Nu
Piele? Nu
Pericole asupra sănătăţii (acute şi cronice)
Nu se cunosc
Carcinogenitate: Nu
NTP? Nu este cazul
este cazul

Monografii IARC? Nu
este cazul

Condiţii de evitat: Nu
este cazul

Ingestie? Puţin
probabil

OSHA reglementat?
Nu

Semne şi simptome ale expunerii: Nu este cazul
Condiţii medicale
Agravate în general de expunere: Nu este cazul
Proceduri de urgenţă şi de prim-ajutor: Nu este cazul
Secţiunea VII- Măsuri de precauţie pentru manipulare şi utilizare în condiţii de siguranţă
Paşi de urmat în cazul în care materialul se scurge sau este vărsat: Se va curăţa şi elimina
Metodă de eliminare a deşeurilor: Nu există reglementări cu privire la acest material. Se va elimina
conform reglementărilor locale, statale şi federale.
Precauţii în caz de manipulare şi depozitare: Nu este cazul
Alte precauţii: Nu este cazul
Secţiunea VII- Măsuri de control
Protecţie respiratorie (Se va specifica tipul): Nu este cazul
Ventilaţie
Evacuare locală: Nu este cazul
Specială: Nu este cazul
Mecanică (Generală): Nu este
Altele: Nu este cazul
cazul
Mănuşi de protecţie: Nu este cazul
Protecţia ochilor: Nu este cazul
Îmbrăcăminte de protecţie sau alte echipamente: Nu este cazul
Proceduri de lucru/igienă: La fel ca şi în cazul procedurilor de testare, spălaţi-vă mâinile înainte de
efectuarea testului.

Traducere din limba engleză

Industrial Test Systems, Inc.
1875 Langston street, Rock Hill, SC 29730 SUA
Telefon:(800) 861-9712, (803) 329-9712, Fax:(803) 329-9743
e-mail: its@sensafe.com, web: www.sensafe.com,
www.poolcheckonline.com

25 martie 2013

Declaraţie privind sistemul de calitate
Industrial Tests Systems, Inc.

Industrial Test Systems, Inc. (ITS, Inc.) este producător de benzi de testare, contoare şi produşi
reactivi lichizi. Este important ca produsele utilizate în scopuri de testare să fie fabricate într-un
mediu care permite reproductibilitate, acuratețe și trasabilitate. Prin urmare, sistemul de calitate al
ITS Inc. se bazează pe principiile majore de Bune Practici de Fabricație (GMP), așa cum s-a subliniat
mai jos:
1.
O mulţime de noi loturi de materii prime critice sunt testate pentru adecvare anterior
folosirii lor.

2.

Se utilizează documente în fiecare etapă a procesului de fabricație. Toate formulele și
componentele benzilor de testare sunt elaborate în conformitate cu proceduri atent
documentate, cărora li se atribuie un număr unic.

3.

Documentele completate (inclusiv numele operatorului, numerele lotului de reactivi şi datele
de fabricaţie) sunt amplasate în dosare care conţin istoricul componentei sau produsului
respectiv.

4.

Componentele sunt testate în fiecare etapă de personalul de Control al Calităţii şi vor fi
respinse dacă nu corespund specificaţiilor. Standardele sunt elaborate cu ajutorul
echipamentelor calibrate şi concentraţiile sunt confirmate prin metode de referinţă atestate.

5.

Departamentul de Control al Calităţii păstrează eşantioane ale fiecărui lot pentru a verifica
stabilitatea produsului sau pentru a soluţiona reclamaţiile clienţilor.

6.

Personalul departamentului de Control al Calităţii este supus testării pentru vedere
cromatică. Toate etichetele de diagnosticare sunt imprimate conform unui standard de
culoare, cu mici toleranţe. Etichetele necorespunzătoare sunt respinse, trimise în carantină
şi apoi eliminate.

7.

Kiturile aprobate sunt folosite ca exemple în fabricaţie pentru ca produsul final să includă
toate componentele necesare. Se verifică integralitatea comenzilor înainte de expediere.

8

Într-un registru se va înregistra numărul lotului de produs şi data la care produsul a fost
expediat către client.

Acest sistem a for creat pentru a permite ITS, Inc. să verifice un produs de la un lot la altul, să
identifice un produs neconform înainte de transmiterea acestuia şi să detecteze istoricul complet al
unui produs de la materie primă până la client.

Howard Ray
Director, Cercetare dezvoltare și control al calității
Industrial Test Systems, Inc.

