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Safety Data Sheet LumiraDx INR Quality Control Kit 

Produktkode Beskrivelse 

L003080101003 LumiraDx INR Kvalitetskontrollkit 

 

Komponentkode Beskrivelse 

HB-4865-SA LumiraDx INR Kvalitetskontroll nivå 1 

HB-4866-SA LumiraDx INR Kvalitetskontroll nivå 2 

HB-4922-SA LumiraDx INR Kvalitetskontroll, rekonstitueringsløsning 
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Sikkerhetsdatablad 

I henhold til EF-direktivet 1907/2006/EF 

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV 
FIRMAET/FORETAKET 

1.1. Identifikasjon av stoffet eller blandingen 

Produktnavn : LumiraDx INR Kvalitetskontroller nivå 1 og 2 

Produktnummer : QC Level 1- HB-4865-SA 

   QC Level 2- HB-4866-SA 

REACH-nr. : Et registreringsnummer er ikke tilgjengelig for dette stoffet, 
ettersom stoffet eller stoffets bruk er unntatt fra registrering. 
Den årlige tonnasjen krever ikke en registrering. 

1.2. Bruk av stoffet/blandingen 

Identifiserte bruksområder : In vitro-laboratoriereagens eller komponent, analyse med 
kvalitetskontrolløsning utført på LumiraDx Instrument når 
brukt med LumiraDx INR Testkort 

1.3. Identifikasjon av firma/foretak 

Firmaadresse : LumiraDx UK Ltd, 
   Dumyat Business Park, 
   Alloa 
   FK10 2PB 
   Storbritannia 

Telefonnummer : 00800 58647239 
E-post : customerservices@lumiradx.com 
Nettsted  : www.lumiradx.com 

 

1.4. Nødnummer 

Nødnummer : 00800 58647239, åpent 09.00–17.00 

2. IDENTIFIKASJON AV FARER 

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen 

Ikke et farlig stoff eller blanding i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

2.2. Merkingselementer  

Ikke et farlig stoff eller blanding i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Produktet 
behøver ikke merkes i samsvar med parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 fra 
18. desember 2006 vedrørende registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av 
kjemikalier.  
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2.3. Andre farer 

 Biologisk fare 

Plasmakontrollen inneholder materiale av humant opphav som er testet og funnet ikke-
reaktive for HIV-antistoffer, overflateantigen for hepatitt B og anti-HCV på donorstadiet. 
Dette produktet, som alle prøver av humant opphav, bør behandles som potensielt 
smittsomt og håndteres med riktige laboratoriesikkerhetsprosedyrer for å minimere risikoen 
for overføring av infeksjonssykdom. 

Stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses for å være enten persistente, 
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller svært persistente og svært bioakkumulerende 
(vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller høyere. 

3. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER  

3.1. Kjemisk karakterisering: Blandinger 

Blanding av stoffene oppført nedenfor med ufarlig tilsetning 

Synonym : citrert humant plasma 

 : heparin-litium-salt, CAS-nr.: 9045-22-1 

Hver flaske inneholder lyofilisert faststoff fra 1 mL væskeblanding. 

Ytterligere informasjon: 
Inneholder potensielle smittefarlige komponenter fra humant kildemateriale. 

Ingen komponenter behøver å fremlegges i henhold til gjeldende forordninger.  

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak. 

Generell informasjon: Ingen spesielle tiltak er nødvendig 

Etter inhalasjon: Tilfør frisk luft, kontakt lege i tilfelle plager 

Etter kontakt med hud: Vask umiddelbart med vann og såpe og skyll grundig. 

Etter kontakt med øye: Skyll åpent øye under rennende vann i flere minutter. Kontakt 
deretter lege. 

Etter svelging: Skyll munnen med vann. Oppsøk legehjelp og få hensiktsmessig oppfølging. 

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede:  

Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig. 

4.3. Indikasjon av eventuell øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling 
som trengs:  

Kontakt intern person opplært i førstehjelp om tilgjengelig, eller kontakt lege. 



  

4 av 19 
Dokumentnavn: Safety Data Sheet LumiraDx INR Quality Control Kit 

Dokumentnummer:  S-RA-MSDS-00063 Revisjon:  1 

Dette dokumentet er kontrollert og utgitt elektronisk i Grand Avenue. Utskrifter er ikke kontrollert, og man skal ikke stole på at de er den 
nyeste versjonen med mindre de er utstedt og stemplet av kvalitetssikring. Opprettet med S-QMS-TEM-00002 

5. BRANNSLUKNINGSTILTAK 

5.1. Egnede slukningsmidler 

CO2, slukningspulver eller vannspray. Bekjemp større branner med vannspray eller 
alkoholresistent skum. 

5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen  

Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig. 

5.3. Råd til brannmannskaper 

Verneutstyr: Bruk selvstendig pusteapparat og verneklær for å unngå kontakt med hud og 
øyne om nødvendig. 

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer  

Sørg for egnet personlig beskyttelse under fjerning av søl. Unngå dannelse av støv og sørg 
for tilstrekkelig ventilasjon. For personlig beskyttelse se del 8. 

Skal håndteres som potensielt smittefarlig. 

6.2. Miljømessige forholdsregler: 

Samle opp kontaminert vaskevann og avhend på forsvarlig vis. 
Ikke la det komme ut i kloakk/overflatevann eller grunnvann. 

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring: 

Før rekonstituering: 
Fei opp i brett for å fjerne. Unngå dannelse av støv.  
Rengjør det berørte området grundig; desinfeksjonsmiddel er et egnet rengjøringsmiddel. 
Avhendes som biologisk farlig avfall i samsvar med lokale retningslinjer. 

Etter rekonstituering: 
Absorber væskekomponenter med væskebindende materiale. 
Ta opp mekanisk. 
Rengjør det berørte området grundig; desinfeksjonsmiddel er et egnet rengjøringsmiddel. 
Avhendes som biologisk farlig avfall i samsvar med lokale retningslinjer. 

6.4. Henvisning til andre deler  

Se del 13 for informasjon om avhending. 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

7.1. Håndtering 

Bruk personlig verneutstyr (se del 8) og unngå kontakt med øyne, hud og klær. Vask og tørk 
hendene grundig etter håndtering. Sørg for tilstrekkelig avtrekksventilasjon på steder hvor 
det forekommer støv. 

Informasjon om beskyttelse mot eksplosjoner og brann: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 
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7.2. Oppbevaring 

Oppbevar beholderen tett lukket. 
Anbefalt oppbevaringstemperatur: 2–8 °C. 

7.3. Spesifikk bruk 

Bortsett fra bruksområdene nevnt i del 1.2, er ingen annen spesifikk bruk fastsatt.  

8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE 

8.1. Grenseverdier for eksponering 

Komponenter med grenseverdier som krever overvåkning på arbeidsplassen: Produktet 
inneholder ikke relevante mengder av materialer med kritiske verdier som må overvåkes 
på arbeidsplassen. 

8.2. Eksponeringskontroller 

Egnede tekniske kontroller: 
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 

Generelle beskyttende og hygieniske tiltak: 

Følg vanlige biosikkerhetsrutiner for håndtering av potensielle smittefarlige materialer. 
Vanlige forholdsregler skal følges ved håndtering av kjemikalier. 
 

Personlig verneutstyr: 
 

Øyevern/ansiktsbeskyttelse: 
Bruk øyevernutstyr som har blitt testet og godkjent i henhold til hensiktsmessige 
offentlige standarder, for eksempel NIOSH (USA) eller EN 166 (EU). 
 
Hudbeskyttelse: 
Skal håndteres med hansker. Hanskene må inspiseres før bruk. Bruk riktig teknikk 
for  fjerning av hansker (uten å berøre hanskens ytre overflate) for å unngå 
hudkontakt med dette produktet. Kontaminerte hansker skal etter bruk avhendes i 
henhold til gjeldende lover og god laboratoriepraksis. Vask og tørk hendene grundig. 
 
De valgte vernehanskene må oppfylle spesifikasjonene i relevante standarder for 
håndtering av dette materialet. 
 
Gjennomtrengningstid for hanskematerialet 
Følg den nøyaktige gjennombruddstiden for vernehanskene angitt av produsenten.  
 
Kroppsbeskyttelse 
Beskyttende arbeidsklær. 
 
Åndedrettsvern 
Åndedrettsvern er ikke nødvendig.  
 

Miljøeksponeringskontroller: 
Ikke la produktet komme i avløp 
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9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

9.1. Generell informasjon 

Utseende 

Form : Fast 

Farge : Lys gul 

Lukt : Svak 

9.2. Viktig informasjon om helse, miljø og sikkerhet 

pH : Ingen data tilgjengelig 

Smeltepunkt/frysepunkt  : Ingen data tilgjengelig 

Kokepunkt/kokeområde : Ingen data tilgjengelig 

Flammepunkt : Ingen data tilgjengelig 

Brennbarhet (fast, gass) : Ingen data tilgjengelig 

Eksplosive egenskaper : Ingen data tilgjengelig 

Oksiderende egenskaper : Ingen data tilgjengelig 

Damptrykk : Ingen data tilgjengelig 

Relativ tetthet : Ingen data tilgjengelig 

Løselighet : Løselig i vann 

Vannløselighet : Løselig 

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : Ingen data tilgjengelig 

Viskositet : Ingen data tilgjengelig 

Damptetthet : Ingen data tilgjengelig 

Fordampningshastighet : Ingen data tilgjengelig 

9.3. Annen sikkerhetsinformasjon 

Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig.  

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

10.1. Reaktivitet 

Ingen data tilgjengelig 

10.2. Kjemisk stabilitet  

Stabil under anbefalte oppbevaringsforhold  

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner 

Ingen farlige reaksjoner er kjent 

10.4. Forhold som må unngås 

Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig. 
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10.5. Materialer som skal unngås 

Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig. 

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter 

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjent 

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 

Beskrivelse av de ulike toksikologiske (helse-) effektene, som kan oppstå hvis brukeren 
kommer i kontakt med stoffet eller preparatet. 

Dette kan inkludere følgende: 

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter 

Akutt toksisitet : Ingen data tilgjengelig 

Hudetsing/irritasjon : Ingen data tilgjengelig 

Alvorlig øyeskade/irritasjon : Ingen data tilgjengelig 

Sensibilisering av luftveier eller hud  : Ingen data tilgjengelig 

Kimcellemutagenisitet : Ingen data tilgjengelig 

Karsinogenisitet: 

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt 
 
Reproduksjonstoksisitet : Ingen data tilgjengelig 

Spesifikk målorgantoksisitet –  
enkelt eksponering : Ingen data tilgjengelig 

Spesifikk målorgantoksisitet –  
gjentatt eksponering : Ingen data tilgjengelig 

Aspirasjonsfare : Ingen data tilgjengelig 

Ytterligere informasjon : RTECS: Ikke tilgjengelig 
 

11.2. Ytterligere toksikologisk informasjon 

Når produktet brukes og håndteres i henhold til spesifikasjonene, har det ingen skadelige 
virkninger i henhold til vår erfaring og informasjonen gitt til oss. 

11.3. Andre skadevirkninger 

Heparin og saltet i det fungerer som antikoagulanter subkutant eller intravenøst. Så vidt vi 
vet har de kjemiske, fysiske og toksikologiske egenskapene ikke blitt grundig undersøkt. 
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12. Økologisk informasjon 

12.1. Toksisitet 

Ingen data tilgjengelig 

12.2. Vedvarenhet og nedbrytbarhet 

Ingen data tilgjengelig 

12.3. Bioakkumuleringspotensial 

Ingen data tilgjengelig 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen data tilgjengelig 

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Dette stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses for å være enten 
vedvarende, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller svært vedvarende og svært 
bioakkumulerende (vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller høyere. 

12.6. Andre skadevirkninger 

Ingen data tilgjengelig 

13. HENSYN VED AVHENDING 

Avfallsbehandlingsmetoder: 
Anbefaling: Avfall skal avhendes i henhold til gjeldende nasjonale, regionale eller 
lokale forskrifter. 

Uren emballasje: 
Anbefaling: Skal avhendes i henhold til offentlige forskrifter. 
Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, om nødvendig med rensemidler.  

14. TRANSPORTINFORMASJON 

14.1. FN-nummer 

ADR, ADN, IMDG, IATA: Fritatt 

14.2. FN-forsendelsesnavn 

ADR/RID: Ikke farlig gods 

IMDG: Ikke farlig gods 

IATA: Ikke farlig gods 

14.3. Transportfareklasse(r) 

ADR/RID: Fritatt IMDG: Fritatt IATA: Fritatt 

14.4. Emballasjegruppe 

ADR/RID: Fritatt IMDG: Fritatt  IATA: Fritatt 
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14.5. Miljøfarer 

ADR/RID: ingen  IMDG marint forurensende stoff: ingen  IATA: ingen klasse, 

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker 

Ikke aktuelt. 

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket: 

Ikke aktuelt 

15. FORSKRIFTSMESSIG INFORMASJON 

15.1. Helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter/lovgivning som er spesifikke for 
stoffet eller blandingen 

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Klassifikasjoner av toksiske kjemikalier og  : Verken forbudt eller begrenset 
forløpere fra Den internasjonal konvensjonen  
om kjemiske våpen (CWC) 
 
Begrensninger på markedsføringen og bruken  : Verken forbudt eller begrenset 
av visse farlige stoffer og preparater 
 
Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 : Verken forbudt eller begrenset 
vedrørende eksport og import av farlige kjemikalier 
 
Kandidatliste over stoffer som gir stor grunn  : Verken forbudt eller begrenset 
til bekymring for godkjenning 

Europeisk merking i henhold til EF-direktiver om faresymboler: Pakningsvedlegget for INR 

Kvalitetskontroll inneholder det følgende symbolet  som indikerer at potensielle 
biologiske risikoer er forbundet med Kvalitetskontrollmaterialet. 

Risikosetninger: Pakningsvedlegget inneholder de følgende risikosetningene: 

- Plasmakontrollen inneholder materiale av humant opphav som er testet 
og funnet ikke-reaktive for HIV-antistoffer, overflateantigen for hepatitt B 
og anti-HCV på donorstadiet. Dette produktet, som alle prøver av humant 
opphav, bør behandles som potensielt smittsomt og håndteres med 
riktige laboratoriesikkerhetsprosedyrer for å minimere risikoen for 
overføring av infeksjonssykdom. 

- Alle komponenter i dette kitet kan avhendes som biologisk farlig avfall i 
samsvar med lokale retningslinjer. 

Ytterligere informasjon: Konsulter regelverket i landet for spesifikke krav. 

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

Det ble ikke utført en vurdering av kjemikaliesikkerheten til dette produktet. 
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16. ANNEN INFORMASJON 

Forkortelser og akronymer: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(europeisk avtale om internasjonal frakt av farlig gods på veier) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (internasjonalt regelverk for 
sjøtransport av farlig gods) 
IATA: International Air Transport Association (internasjonal organisasjon for lufttransport) 
GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk liste 
over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer) 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (europeisk liste over 
varselanmerkede kjemiske stoffer) 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisjon av American Chemical Society som utarbeider 
kjemiske sammendrag) 

Ytterligere råd: Ingen. 

Informasjonen i dette dokumentet er basert på rimelig undersøkelse og forskning. LumiraDx 
UK eller tilknyttede selskaper gir imidlertid ingen garanti for nøyaktigheten til denne 
informasjon. Alle materialer kan utgjøre ukjente farer og må brukes med forsiktighet. Dette 
dokumentet er kun ment som en veiledning i hensiktsmessig og forsvarlig håndtering av 
materialene som finnes i produktet, av en person med opplæring i bruk av produktet. Ikke 
under noen omstendigheter skal LumiraDx være erstatningsansvarlig for tilfeldige skader 
eller følgeskader. Bruk av INR Kvalitetskontroller er underlagt henvisningene og 
begrensningene inkludert i produktspesifikasjonene. 

LumiraDx UK (firmanummer: 09206123)  
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Sikkerhetsdatablad 

I henhold til EF-direktivet 1907/2006/EF 

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV 
FIRMAET/FORETAKET 

1.1. Identifikasjon av stoffet eller blandingen 

Produktnavn : LumiraDx INR Kvalitetskontroll, rekonstitueringsløsning 

Produktnummer : HB-4922-SA 

REACH-nr. : Et registreringsnummer er ikke tilgjengelig for dette stoffet, 
ettersom stoffet eller stoffets bruk er unntatt fra registrering. 
Den årlige tonnasjen krever ikke en registrering. 

1.2. Bruk av stoffet/blandingen 

Identifiserte bruksområder : In vitro-laboratoriereagens eller komponent, analyse med 
kvalitetskontrolløsning utført på LumiraDx Instrument når 
brukt med LumiraDx INR Testkort 

1.3. Identifikasjon av firma/foretak 

Firmaadresse : LumiraDx UK Ltd, 
   Dumyat Business Park, 
   Alloa 
   FK10 2PB 
   Storbritannia 
Telefonnummer : 00800 58647239 
E-post : customerservices@lumiradx.com 
Nettsted  : www.lumiradx.com 

1.4. Nødnummer 

Nødnummer : 00800 58647239, åpent 09.00–17.00 

2. IDENTIFIKASJON AV FARER 

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen 

Ikke et farlig stoff eller blanding i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 

2.2. Merkingselementer  

Ikke et farlig stoff eller blanding i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Produktet 
behøver ikke merkes i samsvar med parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 fra 
18. desember 2006 vedrørende registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av 
kjemikalier.  
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2.3. Andre farer 

Stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses for å være enten persistente, 
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller svært persistente og svært bioakkumulerende 
(vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller høyere. 

Denne løsningen inneholder natriumazid (< 0,1 %). Unngå svelging eller kontakt med hud 
eller slimhinner. Natriumazid reagerer med bly- eller kobberrør, for å danne potensielt 
eksplosive azider. Ved avhending av slike reagenser, skyll med store mengder vann for å 
forhindre oppsamling av azider. Eksponerte metalloverflater skal rengjøres med 10 % 
natriumhydroksid. 

3. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER  

3.1. Kjemisk karakterisering: Blandinger 

Blanding av stoffene oppført nedenfor  

Synonym : Natriumazid, formel: NaN3, CAS-nr.: 26628-22-8 

 : Kalsiumklorid, formel: CaCl2, CAS-nr: 10043-52-4 

Komponent Klassifikasjon Konsentrasjon 

Natriumazid 

CAS-nr.  26628-22-8 
EF-nr. 247-852-1 
Indeksnr. 011-004-00-7 
Registreringsnummer 01-2119457019-37-XXXXX 

 
Akutt toks. 2; Akutt toks. 1; 
STOT RE 2; Akvatisk akutt 1; 
Akvatisk kronisk 1; H300, 
H310, H373, H400, H410 
M-faktor – Akvatisk akutt: 1 

 

0,095 % 

Kalsiumklorid 

CAS-nr.  10043-52-4 
EF-nr. 233-140-8 
Indeksnr. 017-013-00-2 
Registreringsnummer 01-2119494219-28-XXXXX 

 

Øyeirrit. 2; H319 

 

0,139 % 

 

Se del 16 for den fullstendige ordlyden til faresetningene nevnt i denne delen.  

Hver flaske inneholder 1 mL vandig blanding. 

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak. 

Generell informasjon: Ingen spesielle tiltak er nødvendig 

Etter inhalasjon: Tilfør frisk luft, kontakt lege i tilfelle plager 

Etter kontakt med hud: Vask umiddelbart med vann og såpe og skyll grundig 

Etter kontakt med øye: Skyll åpent øye under rennende vann i flere minutter. Kontakt 
deretter lege. 

Etter svelging: Skyll munnen med vann. Oppsøk legehjelp og få hensiktsmessig oppfølging. 
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4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede:  

Kan forårsake irritasjon på hud og øyne. Kan være irriterende for slimhinnene og øvre 
luftveier. Unngå hudkontakt, inhalasjon og svelging. 

4.3. Indikasjon av eventuell øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling 
som trengs:  

Kontakt intern person opplært i førstehjelp om tilgjengelig, eller kontakt lege. 

5. BRANNSLUKNINGSTILTAK 

5.1. Egnede slukningsmidler 

CO2, slukningspulver eller vannspray. Bekjemp større branner med vannspray eller 
alkoholresistent skum. 

5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen  

Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig. 

5.3. Råd til brannmannskaper 

Verneutstyr: Bruk selvstendig pusteapparat og verneklær for å unngå kontakt med hud og 
øyne om nødvendig. 

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer  

Sørg for egnet personlig beskyttelse under fjerning av søl. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 
For personlig beskyttelse se del 8. 

6.2. Miljømessige forholdsregler: 

Samle opp kontaminert vaskevann og avhend på forsvarlig vis. 

Ikke la det komme ut i kloakk/overflatevann eller grunnvann. 

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring: 

Absorber væskekomponenter med væskebindende materiale. 

Ta opp mekanisk. 

Rengjør det berørte området skånsomt; et nøytralt vaskemiddel er et egnet 
rengjøringsmiddel. 

Skal avhendes i henhold til lokale retningslinjer. 

6.4. Henvisning til andre deler  

Se del 13 for informasjon om avhending. 
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7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

7.1. Håndtering 

Bruk personlig verneutstyr (se del 8) og unngå kontakt med øyne, hud og klær. Vask og tørk 
hendene grundig etter håndtering.  

Informasjon om beskyttelse mot eksplosjoner og brann: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

7.2. Oppbevaring 

Oppbevar beholderen tett lukket. 
Anbefalt oppbevaringstemperatur: 2–8 °C. 

7.3. Spesifikk bruk 

Bortsett fra bruksområdene nevnt i del 1.2, er ingen annen spesifikk bruk fastsatt.  

8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE 

8.1. Grenseverdier for eksponering 

Komponenter med grenseverdier som krever overvåkning på arbeidsplassen: Produktet 
inneholder ikke relevante mengder av materialer med kritiske verdier som må overvåkes 
på arbeidsplassen. 

8.2. Eksponeringskontroller 

Egnede tekniske kontroller: 
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 

Generelle beskyttende og hygieniske tiltak: 
Vanlige forholdsregler skal følges ved håndtering av kjemikalier. 
 

Personlig verneutstyr: 

Øyevern/ansiktsbeskyttelse: 
Bruk øyevernutstyr som har blitt testet og godkjent i henhold til hensiktsmessige 
offentlige standarder, for eksempel NIOSH (USA) eller EN 166 (EU). 

Hudbeskyttelse: 
Skal håndteres med hansker. Hanskene må inspiseres før bruk. Bruk riktig teknikk 
for  fjerning av hansker (uten å berøre hanskens ytre overflate) for å unngå 
hudkontakt med dette produktet. Kontaminerte hansker skal etter bruk avhendes i 
henhold til gjeldende lover og god laboratoriepraksis. Vask og tørk hendene grundig. 

De valgte vernehanskene må oppfylle spesifikasjonene i relevante standarder for 
håndtering av dette materialet. 

Gjennomtrengningstid for hanskematerialet 
Følg den nøyaktige gjennombruddstiden for vernehanskene angitt av produsenten.  

Kroppsbeskyttelse 
Beskyttende arbeidsklær. 

Åndedrettsvern 
Åndedrettsvern er ikke nødvendig. 
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Miljøeksponeringskontroller: 

Ikke la produktet komme i avløp 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

9.1. Generell informasjon 

Utseende 

Form : Flytende 

Farge : Fargeløs 

Lukt : Ingen 

9.2. Viktig informasjon om helse, miljø og sikkerhet 

pH : Ingen data tilgjengelig 

Smeltepunkt/frysepunkt  : Ingen data tilgjengelig 

Kokepunkt/kokeområde : Ingen data tilgjengelig 

Flammepunkt : Ingen data tilgjengelig 

Brennbarhet (fast, gass) : Ingen data tilgjengelig 

Eksplosive egenskaper : Ingen data tilgjengelig 

Oksiderende egenskaper : Ingen data tilgjengelig 

Damptrykk : Ingen data tilgjengelig 

Relativ tetthet : Ingen data tilgjengelig 

Løselighet : I/A 

Vannløselighet : I/A 

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : Ingen data tilgjengelig 

Viskositet : Ingen data tilgjengelig 

Damptetthet : Ingen data tilgjengelig 

Fordampningshastighet : Ingen data tilgjengelig 

9.3. Annen sikkerhetsinformasjon 

Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig.  

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

10.1. Reaktivitet 

Ingen data tilgjengelig 

10.2. Kjemisk stabilitet  

Stabil under anbefalte oppbevaringsforhold  
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10.3. Mulighet for farlige reaksjoner 

Ingen farlige reaksjoner er kjent 

10.4. Forhold som må unngås 

Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig. 

10.5. Materialer som skal unngås 

Sterke oksiderende midler og syrer. 

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter 

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjent 

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 

Beskrivelse av de ulike toksikologiske (helse-) effektene, som kan oppstå hvis brukeren 
kommer i kontakt med stoffet eller preparatet. 

Dette kan inkludere følgende: 

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter 

Akutt toksisitet : Ingen data tilgjengelig 

Hudetsing/irritasjon : Ingen data tilgjengelig 

Alvorlig øyeskade/irritasjon : Ingen data tilgjengelig 

Sensibilisering av luftveier eller hud  : Ingen data tilgjengelig 

Kimcellemutagenisitet : Ingen data tilgjengelig 

Karsinogenisitet: 

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt 

Reproduksjonstoksisitet : Ingen data tilgjengelig 

Spesifikk målorgantoksisitet –  
enkelt eksponering : Ingen data tilgjengelig 

Spesifikk målorgantoksisitet –  
gjentatt eksponering : Ingen data tilgjengelig 

Aspirasjonsfare : Ingen data tilgjengelig 

Ytterligere informasjon : RTECS: Ikke tilgjengelig 

11.2. Ytterligere toksikologisk informasjon 

Når produktet brukes og håndteres i henhold til spesifikasjonene, har det ingen skadelige 
virkninger i henhold til vår erfaring og informasjonen gitt til oss. 

11.3. Andre skadevirkninger 

Ingen data tilgjengelig 
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12. Økologisk informasjon 

12.1. Toksisitet 

Ingen data tilgjengelig 

12.2. Vedvarenhet og nedbrytbarhet 

Ingen data tilgjengelig 

12.3. Bioakkumuleringspotensial 

Ingen data tilgjengelig 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen data tilgjengelig 

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses for å være enten persistente, 
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller svært persistente og svært bioakkumulerende 
(vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller høyere. 

12.6. Andre skadevirkninger 

Ingen data tilgjengelig 

13. HENSYN VED AVHENDING 

Avfallsbehandlingsmetoder: 
Anbefaling: Avfall skal avhendes i henhold til gjeldende nasjonale, regionale eller 
lokale forskrifter. 

Uren emballasje: 
Anbefaling: Skal avhendes i henhold til offentlige forskrifter. 
Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, om nødvendig med rensemidler.  

14. TRANSPORTINFORMASJON 

14.1. FN-nummer 

ADR, ADN, IMDG, IATA: Fritatt 

14.2. FN-forsendelsesnavn 

ADR/RID: Ikke farlig gods 

IMDG: Ikke farlig gods 

IATA: Ikke farlig gods 

14.3. Transportfareklasse(r) 

ADR/RID: Fritatt IMDG: Fritatt IATA: Fritatt 

14.4. Emballasjegruppe 

ADR/RID: Fritatt  IMDG: Fritatt  IATA: Fritatt 
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14.5. Miljøfarer 

ADR/RID: ingen  IMDG marint forurensende stoff: ingen  IATA: ingen klasse, 

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker 

Ikke aktuelt. 

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket: 

Ikke aktuelt 

15. FORSKRIFTSMESSIG INFORMASJON 

15.1. Helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter/lovgivning som er spesifikke for 
stoffet eller blandingen 

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Klassifikasjoner av toksiske kjemikalier og  : Verken forbudt eller begrenset 
forløpere fra Den internasjonal konvensjonen  
om kjemiske våpen (CWC) 
 
Begrensninger på markedsføringen og  : Verken forbudt eller begrenset 
bruken av visse farlige stoffer og preparater 
 
Parlaments- og rådforordning (EF) nr. 649/2012  : Verken forbudt eller begrenset 
vedrørende eksport og import av farlige kjemikalier 
 
Kandidatliste over stoffer som gir stor grunn  : Verken forbudt eller begrenset 
til bekymring for godkjenning 

Europeisk merking i henhold til EF-direktiver om faresymboler: Pakningsvedlegget for INR 

Kvalitetskontroll inneholder det følgende symbolet  som indikerer at potensielle 
biologiske risikoer er forbundet med Kvalitetskontrollmaterialet. 

Risikosetninger: Pakningsvedlegget inneholder de følgende risikosetningene: 

- Plasmakontrollen inneholder materiale av humant opphav som er testet 
og funnet ikke-reaktive for HIV-antistoffer, overflateantigen for hepatitt 
B og anti-HCV på donorstadiet. Dette produktet, som alle prøver av 
humant opphav, bør behandles som potensielt smittsomt og håndteres 
med riktige laboratoriesikkerhetsprosedyrer for å minimere risikoen for 
overføring av infeksjonssykdom. 

- Alle komponenter i dette kitet kan avhendes som biologisk farlig avfall i 
samsvar med lokale retningslinjer. 

Ytterligere informasjon: Konsulter regelverket i landet for spesifikke krav. 

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

Det ble ikke utført en vurdering av kjemikaliesikkerheten til dette produktet 
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16. ANNEN INFORMASJON 

Fullstendig ordlyd for faresetninger nevnt i del 3. 

EUH032 – Kontakt med syrer frigjør meget giftig gass. 
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon 
H300 Dødelig ved svelging. 
H310 Dødelig ved kontakt med hud. 
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved svelging. 
H400 Meget giftig for liv i vann. 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Forkortelser og akronymer: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(europeisk avtale om internasjonal frakt av farlig gods på veier) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (internasjonalt regelverk for 
sjøtransport av farlig gods) 
IATA: International Air Transport Association (internasjonal organisasjon for lufttransport) 
GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk liste 
over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer) 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (europeisk liste over 
varselanmerkede kjemiske stoffer) 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisjon av American Chemical Society som utarbeider 
kjemiske sammendrag) 

Ytterligere råd: Ingen. 

Informasjonen i dette dokumentet er basert på rimelig undersøkelse og forskning. LumiraDx 
UK eller tilknyttede selskaper gir imidlertid ingen garanti for nøyaktigheten til denne 
informasjon. Alle materialer kan utgjøre ukjente farer og må brukes med forsiktighet. Dette 
dokumentet er kun ment som en veiledning i hensiktsmessig og forsvarlig håndtering av 
materialene som finnes i produktet, av en person med opplæring i bruk av produktet. Ikke 
under noen omstendigheter skal LumiraDx være erstatningsansvarlig for tilfeldige skader 
eller følgeskader. Bruk av INR Kvalitetskontroller er underlagt henvisningene og 
begrensningene inkludert i produktspesifikasjonene. 

LumiraDx UK (firmanummer: 09206123) 
 

SLUTTEN PÅ SIKKERHETSDATABLADET 
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