
   

   

   

   

   

   

   

   

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

FUCHSIN BAZICKÝ, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P201 

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 


