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Para mais produtos e 
informações, acesse

dotlib.com
ou contacte um de 
nossos representantes:

RightAnswer

Empresa líder em sistemas online de auxílio ao 
cumprimento da regulamentação em serviço aos 
mercados SMS.

RightAnswer é uma 
empresa líder em 
sistemas online de auxílio 
ao cumprimento da 
regulamentação, servindo 
aos mercados SMS 
(Saúde, Meio-Ambiente 
e Segurança) em todo 
mundo. RightAnswer 
fornece soluções confiáveis 
de dados e suporte em 
documentação para as 
necessidades SMS de 
empresas e instituições de 
ensino, garantindo-lhes 
a vantagem competitiva 
de ter o conhecimento e 
documentação necessária 
no local e na hora certa.

rightanswer.com

ChemKnowledge®

ReproCollection™ Databases
Ferramentas que auxiliam profissionais a avaliar os riscos reprodutivos de medicamentos, 

produtos químicos e agentes físcos e ambientais sobre homens, mulheres e fetos. Formado por:

REPROTEXT® Reproductive Hazard Reference; oferece informações completas sobre 

os riscos reprodutivos relacionados a medicamentos, produtos químicos e agentes físicos e 

biológicos. Inclui Dual Health Hazard Ranking System (sistema duplo de ranking de riscos à 

saúde), desenvolvido e analisado pelo conselho editorial internacional de Micromedex®, que 

oferece um ranking de toxicidade geral e apresenta uma escala de grau para ajudar a determinar 

os níveis de riscos reprodutivos.

REPROTOX® Reproductive Hazard Information; sistema desenvolvido como uma fonte 

adjunta de informações para clínicos, cientistas e agências governamentais, contém resumos 

sobre os efeitos de medicamentos, produtos químicos, infecções e agentes físicos na gravidez, 

reprodução e desenvolvimento.

Shepard’s Catalog of Teratogenic Agents; oferece uma abrangente compilação de pesquisas 

humanas e animais sobre a teratogenicidade de agentes químicos e ambientais. Contém 

informações sobre mais de 3.200 agentes teratogênicos.

TERIS Teratogen Information System; base de dados online desenvolvida para prestar 

assistência a médicos e outros profissionais da saúde na avaliação de riscos a possíveis 

exposições teratogênicas em mulheres grávidas.

National Toxicology Program Databases; bases de dados do Programa Nacional de 

Toxicologia dos Estados Unidos dedicadas à avaliação dos riscos que produtos químicos e 

exposições a ambientes tóxicos podem trazer à gravidez e ao sistema reprodutivo.

DART (Developmental and Reproductive Toxicology Database); referências a literatura sobre 

toxicologia reprodutiva e de desenvolvimento.

http://www.rightanswer.com/
http://www.dotlib.com/


BR.RIG.0816

Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.

TOMES PLUS® System
Sistema que fornece os dados médicos e de risco necessários 

para uma resposta imediata e efetiva à exposição e acidentes 

no manuseio de produtos químicos. É formado por:

HAZARDTEXT™ Hazard Management; centenas de 

periódicos e fontes resumidas com informações essenciais para 

ajudar na tomada correta de decisões. Conhecida como a mais 

abrangente e confiável coleção de perfis químicos montados, 

provendo informações para a prevenção de incidentes 

químicos tais como derramamentos, vazamentos, incêndios ou 

explosões de materiais de risco.

MEDITEXT® Medical Management; ajuda na avaliação 

e tratamento rápido e acurado na exposição a químicas 

industriais. Auxilia ainda no relato de efeitos adversos de saúde.

INFOTEXT®; oferece dados de segurança e de saúde geral 

em tópicos específicos não relacionados à química, como 

ergonomia e avaliação de risco / saúde humana.

RTECS® (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances); 

oferece informações de toxicidade de aproximadamente 

170.000 substâncias, incluindo dados específicos em 

mutagenicidade, carcinogenicidade, riscos reprodutivos e 

toxicidade crônica e aguda de substâncias perigosas.

HSDB® (Hazardous Substances Data Bank - National 

Library of Medicine); banco de dados que informa o impacto 

à saúde e ao ambiente de mais de 4.500 substâncias químicas 

de risco.

CHRIS (Chemical Hazard Response Information System - 

U.S. Coast Guard); apresenta informações de respostas iniciais 

a incidentes aquáticos envolvendo materiais de risco.

OHM-TADS (Oil and Hazardous Materials/Technical 

Assistance Data System - U.S. EPA); discute os efeitos 

ambientais de produtos petrolíferos e outros materiais de risco.

IRIS (Integrated Risk Information); oferece informações de 

avaliação de risco à saúde da agência de proteção ambiental 

dos E.U.A., utilizadas para determinar os níveis seguros de 

exposição humana e ambiental a substâncias químicas.

NIOSH Pocket Guide (National Institute for Occupational 

Safety and Health); contém dados importantes de higiene 

industrial para mais de 670 produtos químicos, com 

informações sobre limites de exposição, incompatibilidades e 

reatividades, proteção pessoal e recomendações para a seleção 

de respiradores.

New Jersey Hazardous Substance Fact Sheets (New Jersey 

Department of Health); informações sobre exposições de 

risco voltadas para o empregado; úteis no desenvolvimento de 

programas de treinamento.

ERG (Emergency Response Guide - NAERG - North 

American Emergency Response Guide); contém informações  

necessárias para a identificação, isolamento e contenção de 

substâncias, e para a evacuação de uma área em caso de 

incidentes de risco.

1st Medical Response® Protocols; descreve medidas básicas 

e avançadas de suporte à vida.

MSDS Collection™ System
Coleção significativa de documentos MSDS (Material Safety 

Data Sheets) originais em formato PDF vindos diretamente 

do produtor / provedor. Quando disponíveis, documentos 

em diferentes idiomas (espanhol, francês e alemão) foram 

adicionados à coleção.

MSDS Access™; oferece acesso 24h à base MSDSonline®, 

com mais de 4.5 milhões de documentos originais do produtor.

Fisher Scientific/Acros Organics MSDS; reconhecida 

internacionalmente por oferecer documentos MSDS para 

produtos químicos puros apresentados no formato padrão de 

16 seções da ANSI (American National Standards Institute).

MSDS Management; fornece opções para o gerenciamento 

de documentos MSDS, auxiliando no atendimento às leis 

regulatórias de cunho ambiental e da saúde, manutenção de 

registros de doenças e acidentes e treinamentos de segurança 

no local de trabalho.


