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Safety Data Sheet LumiraDx INR Quality Control Kit 

Tuotekoodi Kuvaus 

L003080101003 LumiraDx INR QC-testipakkaus 

 

Ainesosakoodi Kuvaus 

HB-4865-SA LumiraDx INR QC-testi Taso 1 

HB-4866-SA LumiraDx INR QC-testi Taso 2 

HB-4922-SA LumiraDx INR QC-testi, liuotusliuos 
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Käyttöturvallisuustiedote 

EY-direktiivin 1907/2006/EC mukaisesti 

 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN 
TUNNISTETIEDOT 

1.1. Aineen tai valmisteen tunniste 
Tuotenimi : LumiraDx INR QC-testit, taso 1 ja 2 

Tuotenumero : QC Level 1- HB-4865-SA 

 QC Level 2- HB-4866-SA 

REACH-nro : Rekisteröintinumero ei ole saatavilla tälle aineelle, koska ainetta tai 
sen käyttöjä ei tarvitse rekisteröidä, vuosittainen tonniarvo ei edellytä 
rekisteröintiä. 

1.2. Aineen/valmisteen käyttö 
Tunnistetut käytöt : In vitro -laboratorioreagenssi tai -ainesosa, nestemäinen 

laadunvarmistustestaus, joka suoritetaan LumiraDx Instrument 
-laitteella, käytettäessä LumiraDx INR -testiliuskan kanssa. 

1.3. Yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
Yhtiön osoite : LumiraDx UK Ltd 

 Dumyat Business Park, 
 Alloa 
 FK10 2PB 
 Iso-Britannia 

Puhelinnumero : 00800 58647239 
Sähköposti : customerservices@lumiradx.com 
Verkkosivusto : www.lumiradx.com 

1.4. Hätäpuhelin 
Hätäpuhelinnumero : 00800 58647239, avoinna 09.00 -17.00 

 VAARAN YKSILÖINTI 
2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Ei vaarallinen aine tai seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. 

2.2. Merkinnät  
Ei vaarallinen aine tai seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Tuotetta ei tarvitse 
merkitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 
päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH) mukaisesti.  
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2.3. Muut vaarat 

 Biovaarallinen 

Plasmatesti sisältää ihmisen lähdemateriaalia, joka testattiin ja havaittiin ei-reaktiiviseksi 
HIV-vasta-aineen, hepatiitti B-pinta-antigeenin ja hepatiitti C-viruksen vasta-aineen osalta 
luovuttajavaiheessa. Tätä tuotetta, kuten kaikkia ihmisperäisiä näytteitä, on pidettävä 
potentiaalisesti tartuntavaarallisena ja käsiteltävä asianmukaisia 
laboratorioturvallisuusmenettelyjä käyttäen tartuntatautien tartuntariskin minimoimiseksi. 

Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko hitaasti hajoavina, biokertyvinä ja 
myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin voimakkaasti biokertyvinä (vPvB) 
määrinä 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA 
3.1. Kemialliset ominaisuudet: Seokset 

Alla mainittujen aineiden seos, johon on lisätty vaaratonta ainetta 

Synonyymi : Ihmisen sitraattiplasma 

 : Hepariinilitiumsuola, CAS-nro: 9045-22-1 

Jokainen pullo sisältää lyofilisoitua kiinteää ainetta 1 ml:sta nestemäistä seosta. 

Lisätiedot: 
Sisältää ihmisestä peräisin olevia, mahdollisesti tartuntavaarallisia ainesosia. 

Soveltuvien määräysten mukaisesti ainesosia ei tarvitse ilmoittaa.  

 ENSIAPUTOIMENPITEET 
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus. 

Yleiset huomautukset: Erityisiä toimenpiteitä ei tarvita 

Jos ainetta on hengitetty: Anna raitista ilmaa, jos vaivoja ilmenee, ota yhteyttä lääkäriin 

Jos ainetta on joutunut iholle: Pese heti vedellä ja saippualla ja huuhtele perusteellisesti. 

Jos ainetta on joutunut silmään: Huuhtele avattua silmää useiden minuuttien ajan 
juoksevan veden alla. Käänny sitten lääkärin puoleen. 

Jos ainetta on nielty: Huuhtele suu vedellä. Käänny lääkärin puoleen ja järjestä 
asianmukainen seuranta. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet:  
Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa 
koskevat ohjeet:  
Soita henkilökunnan jäsenelle, joka on saanut ensiapukoulutuksen, jos sellainen on 
saatavilla, tai ota yhteyttä lääkäriin. 
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 PALONTORJUNTATOIMENPITEET 
5.1. Soveltuvat sammutusaineet 

CO2, sammutusjauhe tai vesisuihku. Sammuta suuremmat tulipalot vesisuihkulla tai 
alkoholinkestävällä vaahdolla. 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat  
Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 
Suojavarusteet: Käytä tarvittaessa kannettavaa paineilmalaitetta ja suojavaatetusta 
estämään aineen joutuminen iholle ja silmiin. 

 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 
6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa  

Varmista asianmukainen henkilönsuojaus vuotoja poistettaessa. Vältä pölyn muodostumista 
ja varmista riittävä tuuletus. Henkilönsuojaimet, katso kohta 8. 

Käsittele mahdollisesti tartuntavaarallisena. 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: 
Säilytä saastunut pesuvesi ja hävitä se asianmukaisesti. 
Älä päästä sitä viemäriin/pintaveteen tai pohjaveteen. 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: 
Ennen liuotusta: 
Lakaise pois ja lapioi. Varmista, ettei pölyä pääse muodostumaan.  
Siivoa kyseinen kohta huolellisesti; desinfiointiaine on sopiva puhdistusaine. 
Hävitä tartuntavaarallisena jätteenä paikallisten toimintaohjeiden mukaisesti. 

Liuotuksen jälkeen: 
Imeytä nestemäiset ainesosat nestettä sitovalla materiaalilla. 
Ota talteen mekaanisesti. 
Siivoa kyseinen kohta huolellisesti; desinfiointiaine on sopiva puhdistusaine. 
Hävitä tartuntavaarallisena jätteenä paikallisten toimintaohjeiden mukaisesti. 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin  
Katso jätteen hävittämistä koskevat tiedot kohdasta 13. 

 KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
7.1. Käsittely 

Käytä henkilönsuojaimia (ks. kohta 8) ja vältä aineen joutumista silmiin, iholle ja vaatteisiin. 
Pese ja kuivaa kädet perusteellisesti käsittelyn jälkeen. Järjestä asianmukainen 
kohdeilmanpoisto paikoissa, jossa muodostuu pölyä. 

Tietoja räjähdyksiltä ja tulipaloilta suojautumisesta: Erityisiä toimenpiteitä ei tarvita. 
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7.2. Varastointi 
Pidä astia tiukasti suljettuna. 
Suositeltava varastointilämpötila: 2–8 °C. 

7.3. Erityiskäyttö/-käytöt 
Kohdassa 1.2 mainittuja käyttöjä lukuun ottamatta muita erityiskäyttöjä ei määrätä.  

 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
8.1. Altistumisen raja-arvot 

Ainesosat, joilla on raja-arvot, jotka edellyttävät seurantaa työpaikalla: Tuote ei sisällä 
mitään merkityksellisiä määriä materiaaleja, joilla olisi kriittisiä arvoja, joita pitäisi seurata 
työpaikalla. 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: 
Varmista riittävä ilmanvaihto. 

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: 

Noudata tavanomaisia bioturvallisuuskäytäntöjä, kun käsittelet mahdollisesti 
tartuntavaarallisia materiaaleja. 
Tavallisia varotoimenpiteitä on noudatettava kemikaaleja käsiteltäessä. 
 

Henkilönsuojaimet: 
 

Silmien ja kasvojen suojaus: 
Käytä silmiensuojaimia, jotka on testattu ja hyväksytty asianmukaisten 
julkishallinnon standardien mukaisesti, kuten NIOSH (US) tai EN 166(EU). 
 
Ihon suojaus: 
Käsittele käsineillä. Käsineet on tarkastettava ennen käyttöä. Käytä asianmukaista 
käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineiden ulkopintaan), jotta vältät 
ihokosketusta tämän tuotteen kanssa. Hävitä saastuneet käsineet käytön jälkeen 
soveltuvien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa kädet 
perusteellisesti. 
 
Valittujen suojakäsineiden on täytettävä asiaankuuluvien standardien tekniset tiedot 
tätä materiaalia käsiteltäessä. 
 
Käsinemateriaalin läpäisyaika 
On noudatettava tarkkaa suojakäsineen läpäisyaika, jonka valmistaja on määritellyt.  
 
Vartalonsuojaus 
Suojaavat työvaatteet. 
 
Hengityksensuojaus 
Hengityksensuojausta ei tarvita.  
 

Ympäristöaltistumisen torjuminen: 
Älä päästä tuotetta viemäriin 
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 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 
9.1. Yleiset huomautukset 

Ulkonäkö 

Olomuoto : Kiinteä aine 

Väri : Vaaleankeltainen 

Haju : Mieto 

9.2. Tärkeät terveys-, turvallisuus- ja ympäristötiedot 
pH : Tietoja ei ole saatavilla 

Sulamispiste/jäätymispiste  : Tietoja ei ole saatavilla 

Kiehumispiste/kiehumisalue : Tietoja ei ole saatavilla 

Leimahduspiste : Tietoja ei ole saatavilla 

Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu) : Tietoja ei ole saatavilla 

Räjähtävyys : Tietoja ei ole saatavilla 

Hapettavat ominaisuudet : Tietoja ei ole saatavilla 

Höyrynpaine : Tietoja ei ole saatavilla 

Suhteellinen tiheys : Tietoja ei ole saatavilla 

Liukoisuus : Liukoinen vedessä 

Vesiliukoisuus : Liukoinen 

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi : Tietoja ei ole saatavilla 

Viskositeetti : Tietoja ei ole saatavilla 

Höyryntiheys : Tietoja ei ole saatavilla 

Haihtumisnopeus : Tietoja ei ole saatavilla 

9.3. Muut turvallisuustiedot 
Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla.  

 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 
10.1. Reaktiivisuus 

Tietoja ei ole saatavilla 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus  
Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita 

10.4. Vältettävät olosuhteet 
Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 
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10.5. Vältettävät materiaalit 
Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 
Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita 

 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
Kuvaus eri myrkyllisistä (terveys)vaikutuksista, joita voi ilmetä, jos käyttäjä joutuu 
kosketuksiin aineen tai valmisteen kanssa. 

Näitä voivat olla mm: 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 
Välitön myrkyllisyys : Tietoja ei ole saatavilla 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Tietoja ei ole saatavilla 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Tietoja ei ole saatavilla 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Tietoja ei ole saatavilla 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Tietoja ei ole saatavilla 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset: 

Käytettävien tietojen perusteella luokittelukriteerit eivät täyty 
 
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Tietoja ei ole saatavilla 

Elinkohtainen myrkyllisyys –  
kerta-altistuminen : Tietoja ei ole saatavilla 

Elinkohtainen myrkyllisyys –  
toistuva altistuminen : Tietoja ei ole saatavilla 

Aspiraatiovaara : Tietoja ei ole saatavilla 

Lisätiedot : RTECS: Ei saatavilla 

11.2. Muut toksikologiset tiedot 
Kun tuotetta käytetään ja käsitellään teknisten tietojen mukaisesti, sillä ei ole mitään 
haitallisia vaikutuksia meidän kokemuksiemme mukaan ja meille annettujen tietojen 
mukaan. 

11.3. Muut haitalliset vaikutukset 
Hepariinilla ja sen suoloilla on veren hyytymistä estävä vaikutus ihonalaisesti tai laskimossa. 
Parhaiden tietojemme mukaan kemiallisia, fysikaalisia ja toksikologisia ominaisuuksia ei ole 
tutkittu perusteellisesti. 
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 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 
12.1. Myrkyllisyys 

Tietoja ei ole saatavilla 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 
Tietoja ei ole saatavilla 

12.3. Biokertyvyys 
Tietoja ei ole saatavilla 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 
Tietoja ei ole saatavilla 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 
Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko hitaasti hajoavina, biokertyvinä ja 
myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin voimakkaasti biokertyvinä (vPvB) 
määrinä 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 
Tietoja ei ole saatavilla 

 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 
Jätteiden käsittelymenetelmät: 

Suositus: Hävitä jäte soveltuvien kansallisten, alueellisten tai paikallisten määräysten 
mukaisesti. 

Puhdistamaton pakkaus: 
Suositus: Jäte on käsiteltävä virallisten määräysten mukaisesti. 
Suositeltava puhdistusaine: Vesi, tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa.  

 KULJETUSTIEDOT 
14.1. YK-numero 

ADR, ADN, IMDG, IATA: Tyhjä 

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 
ADR/RID: Eivät vaarallisia tuotteita 

IMDG: Eivät vaarallisia tuotteita 

IATA: Eivät vaarallisia tuotteita 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 
ADR/RID: Tyhjä IMDG: Tyhjä IATA: Tyhjä 

14.4. Pakkausryhmä 
ADR/RID: Tyhjä IMDG: Tyhjä  IATA: Tyhjä 
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14.5. Ympäristövaarat 
ADR/RID: ei  Meriä saastuttava aine IMDG-säännöstön mukaan: ei  IATA: ei– luokka 

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 
Ei sovellu. 

14.7. Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-sopimuksen II liitteen ja IBC-
säännöstön mukaisesti: 
Ei sovellu. 

 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 
15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja 

ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 
Tämä käyttöturvallisuustiedote noudattaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimuksia. 

Kemiallisten aseiden kansainvälisen  : Ei kielletty eikä rajoitettu 
kieltosopimuksen (CWC) luettelot  
myrkyllisistä aineista ja niiden esiasteista 
 
Tiettyjen vaarallisten aineiden ja  : Ei kielletty eikä rajoitettu 
valmisteiden markkinointia ja käyttöä  
koskevat rajoitukset 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston  : Ei kielletty eikä rajoitettu 
asetus (EY) N:o 649/2012, vaarallisten  
kemikaalien viennistä ja tuonnista 
 
Luvanvaraisten, erityistä huolta  : Ei kielletty eikä rajoitettu 
aiheuttavien aineiden luettelo 

Eurooppalainen merkintä EY-direktiivien vaarasymbolien mukaisesti: INR QC-testin 

pakkausseloste sisältää seuraavan symbolin , joka osoittaa, että QC-materiaaliin liittyy 
mahdollisia biologisia riskejä. 

Vaaralausekkeet: Pakkausseloste sisältää seuraavat vaaralausekkeet: 

- Plasmatesti sisältää ihmisen lähdemateriaalia, joka testattiin ja havaittiin 
ei-reaktiiviseksi HIV-vasta-aineen, hepatiitti B-pinta-antigeenin ja 
hepatiitti C-viruksen vasta-aineen osalta luovuttajavaiheessa. Tätä 
tuotetta, kuten kaikkia ihmisperäisiä näytteitä, on pidettävä 
potentiaalisesti tartuntavaarallisena ja käsiteltävä asianmukaisia 
laboratorioturvallisuusmenettelyjä käyttäen tartuntatautien 
tartuntariskin minimoimiseksi. 

- Kaikki tämän pakkauksen ainesosat voidaan hävittää biovaarallisena 
jätteenä paikallisten toimintaohjeiden mukaisesti. 

Lisätiedot: Tarkista erityisvaatimukset maakohtaisista säädöksistä. 
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15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Tätä tuotetta varten ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 

 MUUT TIEDOT 
Lyhenteet ja akronyymit: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista) 
IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö 
IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto 
GHS: Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä 
EINECS: Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo 
ELINCS: Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo 
CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society -seuran osasto) 

Lisäneuvot: Ei mitään. 

Tässä olevat tiedot perustuvat kohtuullisiin selvityksiin ja tutkimuksiin. LumiraDx UK tai sen 
tytäryhtiöt eivät kuitenkaan takaa näiden tietojen tarkkuutta. Kaikilla materiaaleilla voi olla 
tuntemattomia vaaroja ja niitä on käytettävä varoen. Tämä asiakirja on tarkoitettu vain 
oppaaksi siihen, että asianmukaisesti koulutettu henkilö, joka käyttää tätä tuotetta, osaa 
käsitellä asianmukaisen varovasti tässä tuotteessa olevia materiaaleja. Missään tapauksessa 
LumiraDx ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista. INR QC-testien käyttö on 
tuotteen teknisissä tiedoissa olevien viitteiden ja rajoitusten alaista. 

LumiraDx UK (yritysnumero: 09206123)  
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Käyttöturvallisuustiedote 

EY-direktiivin 1907/2006/EC mukaisesti 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN 
TUNNISTETIEDOT 

1.1. Aineen tai valmisteen tunniste 
Tuotenimi  : LumiraDx INR QC-testi, liuotusliuos 

Tuotenumero  : HB-4922-SA 

REACH-nro : Rekisteröintinumero ei ole saatavilla tälle aineelle, koska ainetta tai 
sen käyttöjä ei tarvitse rekisteröidä, vuosittainen tonniarvo ei edellytä 
rekisteröintiä. 

1.2. Aineen/valmisteen käyttö 
Tunnistetut käytöt : In vitro -laboratorioreagenssi tai -ainesosa, nestemäinen 

laadunvarmistustestaus, joka suoritetaan LumiraDx Instrument 
-laitteella, käytettäessä LumiraDx INR -testiliuskan kanssa. 

1.3. Yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
Yhtiön osoite : LumiraDx UK Ltd 
 Dumyat Business Park, 
 Alloa 
 FK10 2PB 
 Iso-Britannia 
Puhelinnumero : 00800 58647239 
Sähköposti : customerservices@lumiradx.com 
Verkkosivusto : www.lumiradx.com 

1.4. Hätäpuhelin 
Hätäpuhelinnumero : 00800 58647239, avoinna 09.00 -17.00 

 VAARAN YKSILÖINTI 
2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Ei vaarallinen aine tai seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 

2.2. Merkinnät  
Ei vaarallinen aine tai seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Tuotetta ei tarvitse 
merkitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 
päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH) mukaisesti.  

  

mailto:customerservices@lumiradx.com
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2.3. Muut vaarat 
Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko hitaasti hajoavina, biokertyvinä ja 
myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin voimakkaasti biokertyvinä (vPvB) 
määrinä 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

Tämä liuos sisältää natriumatsidia (<0,1 %). Vältä aineen nielemistä tai iho- tai 
limakalvokosketusta. Natriumatsidi reagoi lyijy- tai kupariputkien kanssa muodostaen 
mahdollisesti räjähtäviä atsideja. Kun hävität sellaisia reagensseja, huuhtele suurilla 
vesimäärillä estääksesi atsidien kerääntymisen. Altistuneet metallipinnat on puhdistettava 
10-prosenttisella natriumhydroksidilla. 

 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA 
3.1. Kemialliset ominaisuudet: Seokset 

Alla lueteltujen aineiden seos  

Synonyymi : Natriumatsidi, kaava: NaN3, CAS-nro: 26628-22-8 

 : Kalsiumkloridi, kaava: CaCl2, CAS-nro: 10043-52-4 

Ainesosa Luokitus Pitoisuus 

Natriumatsidi  

CAS-nro  26628-22-8 
EY-nro 247-852-1 
Luettelonro 011-004-00-7 
Rekisteröintinumero 01-2119457019-37-XXXXX 

 
Acute Tox. 2; Acute Tox. 1; 
STOT RE 2; Aquatic Acute 1; 
Aquatic Chronic 1; H300, 
H310, H373, H400, H410 
M-kerroin - Aquatic Acute: 1 

 

0,095 % 

Kalsiumkloridi 

CAS-nro  10043-52-4 
EY-nro 233-140-8 
Luettelonro 017-013-00-2 
Rekisteröintinumero 01-2119494219-28-XXXXX 

 

Eye Irrit. 2; H319 

 

0,139 % 

 

Tässä kohdassa mainittujen vaaralausekkeiden koko teksti on kohdassa 16.  

Jokainen pullo sisältää 1 ml vesipohjaista seosta. 

 ENSIAPUTOIMENPITEET 
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus. 

Yleiset huomautukset: Erityisiä toimenpiteitä ei tarvita 

Jos ainetta on hengitetty: Anna raitista ilmaa, jos vaivoja ilmenee, ota yhteyttä lääkäriin 

Jos ainetta on joutunut iholle: Pese heti vedellä ja saippualla ja huuhtele perusteellisesti. 

Jos ainetta on joutunut silmään: Huuhtele avattua silmää useiden minuuttien ajan 
juoksevan veden alla. Käänny sitten lääkärin puoleen. 

Jos ainetta on nielty: Huuhtele suu vedellä. Käänny lääkärin puoleen ja järjestä 
asianmukainen seuranta. 
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4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet:  
Voi ärsyttää ihoa, silmiä, voi ärsyttää limakalvoja ja ylähengitysteitä. Vältettävä joutumista 
iholle, hengittämistä ja nielemistä. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa 
koskevat ohjeet:  
Soita henkilökunnan jäsenelle, joka on saanut ensiapukoulutuksen, jos sellainen on 
saatavilla, tai ota yhteyttä lääkäriin. 

 PALONTORJUNTATOIMENPITEET 
5.1. Soveltuvat sammutusaineet 

CO2, sammutusjauhe tai vesisuihku. Sammuta suuremmat tulipalot vesisuihkulla tai 
alkoholinkestävällä vaahdolla. 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat  
Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 
Suojavarusteet: Käytä tarvittaessa kannettavaa paineilmalaitetta ja suojavaatetusta 
estämään aineen joutuminen iholle ja silmiin. 

 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 
6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa  

Varmista asianmukainen henkilönsuojaus vuotoja poistettaessa. Varmista riittävä 
ilmanvaihto. Henkilönsuojaimet, katso kohta 8. 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: 
Säilytä saastunut pesuvesi ja hävitä se asianmukaisesti. 

Älä päästä sitä viemäriin/pintaveteen tai pohjaveteen. 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: 
Imeytä nestemäiset ainesosat nestettä sitovalla materiaalilla. 

Ota talteen mekaanisesti. 

Puhdista kyseinen kohta huolellisesti; neutraali pesuaine on sopiva puhdistusaine. 

Hävitä paikallisten toimintaohjeiden mukaisesti. 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin  
Katso jätteen hävittämistä koskevat tiedot kohdasta 13. 
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 KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
7.1. Käsittely 

Käytä henkilönsuojaimia (ks. kohta 8) ja vältä aineen joutumista silmiin, iholle ja vaatteisiin. 
Pese ja kuivaa kädet perusteellisesti käsittelyn jälkeen.  

Tietoja räjähdyksiltä ja tulipaloilta suojautumisesta: Erityisiä toimenpiteitä ei tarvita. 

7.2. Varastointi 
Pidä astia tiukasti suljettuna. 
Suositeltava varastointilämpötila: 2–8 °C. 

7.3. Erityiskäyttö/-käytöt 
Kohdassa 1.2 mainittuja käyttöjä lukuun ottamatta muita erityiskäyttöjä ei määrätä.  

 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
8.1. Altistumisen raja-arvot 

Ainesosat, joilla on raja-arvot, jotka edellyttävät seurantaa työpaikalla: Tuote ei sisällä 
mitään merkityksellisiä määriä materiaaleja, joilla olisi kriittisiä arvoja, joita pitäisi seurata 
työpaikalla. 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: 
Varmista riittävä ilmanvaihto. 

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: 
Tavallisia varotoimenpiteitä on noudatettava kemikaaleja käsiteltäessä. 
 
Henkilönsuojaimet: 

Silmien ja kasvojen suojaus: 
Käytä silmiensuojaimia, jotka on testattu ja hyväksytty asianmukaisten 
julkishallinnon standardien mukaisesti, kuten NIOSH (US) tai EN 166(EU). 

Ihon suojaus: 
Käsittele käsineillä. Käsineet on tarkastettava ennen käyttöä. Käytä asianmukaista 
käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineiden ulkopintaan), jotta vältät 
ihokosketusta tämän tuotteen kanssa. Hävitä saastuneet käsineet käytön jälkeen 
soveltuvien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa kädet 
perusteellisesti. 

Valittujen suojakäsineiden on täytettävä asiaankuuluvien standardien tekniset tiedot 
tätä materiaalia käsiteltäessä. 

Käsinemateriaalin läpäisyaika 
On noudatettava tarkkaa suojakäsineen läpäisyaika, jonka valmistaja on määritellyt.  

Vartalonsuojaus 
Suojaavat työvaatteet. 

Hengityksensuojaus 
Hengityksensuojausta ei tarvita. 
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Ympäristöaltistumisen torjuminen: 

Älä päästä tuotetta viemäriin 

 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 
9.1. Yleiset huomautukset 

Ulkonäkö 

Olomuoto : Neste 

Väri : Väritön 

Haju : Ei mitään 

9.2. Tärkeät terveys-, turvallisuus- ja ympäristötiedot 
pH : Tietoja ei ole saatavilla 

Sulamispiste/jäätymispiste  : Tietoja ei ole saatavilla 

Kiehumispiste/kiehumisalue : Tietoja ei ole saatavilla 

Leimahduspiste : Tietoja ei ole saatavilla 

Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu) : Tietoja ei ole saatavilla 

Räjähtävyys : Tietoja ei ole saatavilla 

Hapettavat ominaisuudet : Tietoja ei ole saatavilla 

Höyrynpaine : Tietoja ei ole saatavilla 

Suhteellinen tiheys : Tietoja ei ole saatavilla 

Liukoisuus : – 

Vesiliukoisuus : – 

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi : Tietoja ei ole saatavilla 

Viskositeetti : Tietoja ei ole saatavilla 

Höyryntiheys : Tietoja ei ole saatavilla 

Haihtumisnopeus : Tietoja ei ole saatavilla 

9.3. Muut turvallisuustiedot 
Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla.  

 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 
10.1. Reaktiivisuus 

Tietoja ei ole saatavilla 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus  
Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa  

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita 
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10.4. Vältettävät olosuhteet 
Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

10.5. Vältettävät materiaalit 
Vahvat hapettavat aineet ja hapot. 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 
Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita 

 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
Kuvaus eri myrkyllisistä (terveys)vaikutuksista, joita voi ilmetä, jos käyttäjä joutuu 
kosketuksiin aineen tai valmisteen kanssa. 

Näitä voivat olla mm: 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 
Välitön myrkyllisyys : Tietoja ei ole saatavilla 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Tietoja ei ole saatavilla 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Tietoja ei ole saatavilla 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Tietoja ei ole saatavilla 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Tietoja ei ole saatavilla 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset: 

Käytettävien tietojen perusteella luokittelukriteerit eivät täyty 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Tietoja ei ole saatavilla 

Elinkohtainen myrkyllisyys –  
kerta-altistuminen : Tietoja ei ole saatavilla 

Elinkohtainen myrkyllisyys –  
toistuva altistuminen : Tietoja ei ole saatavilla 

Aspiraatiovaara : Tietoja ei ole saatavilla 

Lisätiedot : RTECS: Ei saatavilla 

11.2. Muut toksikologiset tiedot 
Kun tuotetta käytetään ja käsitellään teknisten tietojen mukaisesti, sillä ei ole mitään 
haitallisia vaikutuksia meidän kokemuksiemme mukaan ja meille annettujen tietojen 
mukaan. 

11.3. Muut haitalliset vaikutukset 
Tietoja ei ole saatavilla 
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 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 
12.1. Myrkyllisyys 

Tietoja ei ole saatavilla 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 
Tietoja ei ole saatavilla 

12.3. Biokertyvyys 
Tietoja ei ole saatavilla 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 
Tietoja ei ole saatavilla 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 
Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko hitaasti hajoavina, biokertyvinä ja 
myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin voimakkaasti biokertyvinä (vPvB) 
määrinä 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 
Tietoja ei ole saatavilla 

 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 
Jätteiden käsittelymenetelmät: 

Suositus: Hävitä jäte soveltuvien kansallisten, alueellisten tai paikallisten määräysten 
mukaisesti. 

Puhdistamaton pakkaus: 
Suositus: Jäte on käsiteltävä virallisten määräysten mukaisesti. 
Suositeltava puhdistusaine: Vesi, tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa.  

 KULJETUSTIEDOT 
14.1. YK-numero 

ADR, ADN, IMDG, IATA: Tyhjä 

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 
ADR/RID: Eivät vaarallisia tuotteita 

IMDG: Eivät vaarallisia tuotteita 

IATA: Eivät vaarallisia tuotteita 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 
ADR/RID: Tyhjä IMDG: Tyhjä IATA: Tyhjä 

14.4. Pakkausryhmä 
ADR/RID: Tyhjä  IMDG: Tyhjä  IATA: Tyhjä 



  

18/19 
Asiakirjan nimi: Safety Data Sheet LumiraDx INR Quality Control Kit 

Asiakirjan numero:  S-RA-MSDS-00062 Versio:  1 
Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuessa. Paperitulosteita ei valvota eikä niihin pitäisi luottaa uusimpana 

versiona, paitsi jos ne on julkaistu virallisesti ja QA (laadunvarmistus) on leimannut ne. Luotu S-QMS-TEM-00002:lla 

14.5. Ympäristövaarat 
ADR/RID: ei  Meriä saastuttava aine IMDG-säännöstön mukaan: ei  IATA: ei– luokka 

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 
Ei sovellu. 

14.7. Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-sopimuksen II liitteen ja IBC-
säännöstön mukaisesti: 
Ei sovellu. 

 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 
15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja 

ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 
Tämä käyttöturvallisuustiedote noudattaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimuksia. 

Kemiallisten aseiden kansainvälisen  : Ei kielletty eikä rajoitettu 
kieltosopimuksen (CWC) luettelot  
myrkyllisistä aineista ja niiden esiasteista 
 
Tiettyjen vaarallisten aineiden ja  : Ei kielletty eikä rajoitettu 
valmisteiden markkinointia ja käyttöä  
koskevat rajoitukset 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston  : Ei kielletty eikä rajoitettu 
asetus (EY) N:o 649/2012, vaarallisten  
kemikaalien viennistä ja tuonnista 
 
Luvanvaraisten, erityistä huolta  : Ei kielletty eikä rajoitettu 
aiheuttavien aineiden luettelo 

Eurooppalainen merkintä EY-direktiivien vaarasymbolien mukaisesti: INR QC-testin 

pakkausseloste sisältää seuraavan symbolin , joka osoittaa, että QC-materiaaliin liittyy 
mahdollisia biologisia riskejä. 

Vaaralausekkeet: Pakkausseloste sisältää seuraavat vaaralausekkeet: 

- Plasmatesti sisältää ihmisen lähdemateriaalia, joka testattiin ja havaittiin 
ei-reaktiiviseksi HIV-vasta-aineen, hepatiitti B-pinta-antigeenin ja 
hepatiitti C-viruksen vasta-aineen osalta luovuttajavaiheessa. Tätä 
tuotetta, kuten kaikkia ihmisperäisiä näytteitä, on pidettävä 
potentiaalisesti tartuntavaarallisena ja käsiteltävä asianmukaisia 
laboratorioturvallisuusmenettelyjä käyttäen tartuntatautien 
tartuntariskin minimoimiseksi. 

- Kaikki tämän pakkauksen ainesosat voidaan hävittää biovaarallisena 
jätteenä paikallisten toimintaohjeiden mukaisesti. 

Lisätiedot: Tarkista erityisvaatimukset maakohtaisista säädöksistä. 
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15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Tätä tuotetta varten ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 

 MUUT TIEDOT 
Kohdassa 3 viitattujen vaaralausekkeiden koko teksti. 
EUH032 – Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa. 
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
H300 Tappavaa nieltynä. 
H310 Tappavaa joutuessaan iholle. 
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa nieltynä. 
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Lyhenteet ja akronyymit: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista) 
IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö 
IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto 
GHS: Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä 
EINECS: Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo 
ELINCS: Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo 
CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society -seuran osasto) 

Lisäneuvot: Ei mitään. 

Tässä olevat tiedot perustuvat kohtuullisiin selvityksiin ja tutkimuksiin. LumiraDx UK tai sen 
tytäryhtiöt eivät kuitenkaan takaa näiden tietojen tarkkuutta. Kaikilla materiaaleilla voi olla 
tuntemattomia vaaroja ja niitä on käytettävä varoen. Tämä asiakirja on tarkoitettu vain 
oppaaksi siihen, että asianmukaisesti koulutettu henkilö, joka käyttää tätä tuotetta, osaa 
käsitellä asianmukaisen varovasti tässä tuotteessa olevia materiaaleja. Missään tapauksessa 
LumiraDx ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista. INR QC-testien käyttö on 
tuotteen teknisissä tiedoissa olevien viitteiden ja rajoitusten alaista. 
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