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SARS-CoV-2 Ab -QC-testin 

käyttöturvallisuustiedote 

 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

Aineen tunnistetiedot: SARS-CoV-2 Ab -QC-testi 

Tuotenumerot:  

LumiraDx-tuotekoodi Tuotekuvaus 

L017080109002/L017080101002  SARS-CoV-2 Ab -QC-testi 

 

REACH-nro: Tuote sisältää / tuotteet sisältävät aineita, jotka on vapautettu rekisteröinnistä, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä 
joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH) mukaisesti. 

Aineen käyttö: In vitro -laboratorioreagenssi tai -ainesosa, QC-testi, jota käytetään yhdessä 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ab -testiliuskajärjestelmän kanssa LumiraDx Instrument  
-laitteella. 

Yrityksen tunnistetiedot: LumiraDx UK Ltd, 
 Dumyat Business Park, 
 Alloa 
 FK10 2PB 
 Iso-Britannia 

Hätäpuhelin: 00800 58647239 

Asiakaspalvelun  
sähköpostiosoite: customerservices@lumiradx.com 

Verkkosivusto:  www.lumiradx.com 
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2. VAARAN YKSILÖINTI 

Aineen luokittelu: Tällä materiaalilla on kyky välittää taudinaiheuttajia ja sitä on käsiteltävä 
bioturvallisuustason 2 mukaisesti. Kaikki tuotteet, jotka mahdollisesti sisältävät veriteitse 
tarttuvia viruksia, on inaktivoitu kuumentamalla. Jäljelle jääneitä tuotteita ei ole aktivoitu 
kuumentamalla, säteilyttämällä eikä kemikaaleilla. 

Vaaralausekkeet: Pätevän henkilökunnan on noudatettava yleisiä varotoimia. 

Turvalauseke/turvalausekkeet: Biovaara: käsittele ikään kuin se pystyy välittämään 
taudinaiheuttajia.  

Muut vaarat: Sisältää ihmisplasmaa, noudata yleisiä varotoimia. 

3. TIEDOT AINESOSISTA 

Materiaali SARS-CoV-2 Ab QC-testipakkauksen sisällä: Ihmisen plasma, joka sisältää alla 
luetellut vaaralliset aineosat. 

Ainesosa CAS-nro. Pitoisuus 

ProClin 950 2682-20-4 <0,1 % 

Natriumatsidi 26628-22-8 <0,1 % 

  

4. ENSIAPUTOIMENPITEET 

Hengittäminen: Jos ainetta on hengitetty, mene raitista ilmaa sisältävälle alueelle ja lepää 
asennossa, jossa hengittäminen on helppoa. 

Ihokontakti: Jos ainetta on joutunut iholle, pese välittömästi lämpimällä vedellä ja 
antibakteerisella saippualla. Huuhtele vedellä ja käänny lääkärin puoleen. 

Nieleminen: Älä oksennuta. Huuhtele suu vedellä, edellyttäen, että henkilö on tajuissaan. 
Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle. Käänny lääkärin puoleen. 

Silmäkontakti: Huuhtele välittömästi runsaalla määrällä vettä useiden minuuttien ajan. 
Silmänpesuaseman käyttö on suositeltavaa. Poista piilolinssit, jos se on mahdollista, ja 
jatka huuhtelua. Käänny lääkärin puoleen. 

5. PALONTORJUNTA 

5.1. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

Leimahduspiste: Ei sovellu. 

Syttyvyysrajat (ylin/alin): Ei sovellu. 

Soveltuvat sammutusaineet: Käytä paikallisiin olosuhteisiin ja ympäristöön soveltuvia 
sammutusmenetelmiä. Jäähdytä tulipalolle altistuneet astiat vesisuihkulla. 

Erityinen palontorjuntamenettely: Käytettävä kannettavaa hengityslaitetta ja 
suojavaatetusta. 

Epätavalliset vaarat: Ei sovellu. 
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6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Läikkymisen tai vuodon tapauksessa: Siltä varalta, että läikkymistä tai vuoto tapahtuu, 
käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia, esimerkiksi laboratoriotakkia, käsineitä ja 
turvalaseja. Vältä joutumista silmiin ja iholle.  

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Älä päästä ympäristöön. Estä vuoto tai läikkyminen. 

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Puhdista soveltuvien 
tehokkaiden menetelmien mukaisesti ja noudattaen viranomaismääräyksiä. 

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Käsittelyä ja varastointia koskevat varotoimet: Vältä joutumista silmiin ja iholle. Käytä 
henkilönsuojaimia. Pese kädet perusteellisesti käsittelyn jälkeen. Älä syö tai juo 
käsitellessäsi tuotetta. 

Varastointiolosuhteet: Varastoi merkityn tai suositellun säilytyslämpötilan mukaisesti  
(2–8 oC). Pidä astiat oikein merkittyinä. 

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 

Hengityksensuojaus: Riittämättömän ilmanvaihdon tapauksessa käytä sopivaa hengityslaitetta. 

Iho: Laboratoriotakin ja käsineiden käyttöä edellytetään. Käytä käsineitä testin suorituksen 
aikana. Käsineet on tarkastettava ennen käyttöä. Vältä ihokosketusta tämän tuotteen 
kanssa käyttämällä asianmukaista käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineiden 
ulkopintaan). Hävitä saastuneet käsineet käytön jälkeen soveltuvien lakien ja hyvien 
laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa kädet perusteellisesti. 

Silmä: Silmiensuojainten käyttöä edellytetään. Vältä altistumasta nesteroiskeille.  

Ilmanvaihto: Varmista riittävä ilmanvaihto tai muu tekninen apuväline vähentämään ilman 
epäpuhtauksia. 

Valvontaa koskevat muuttujat: Parhaan tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä 
aineita, joilla olisi työterveyteen liittyviä tai kansallisia altistumisen raja-arvoja. 

Ympäristöaltistumisen torjuminen: Estä tuotteen pääsy viemäreihin. 

 

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1. Ulkonäkö: Nestemäinen, läpinäkyvä, vaaleankeltainen.  

Olomuoto: Neste.  

9.2. Tärkeät terveys-, turvallisuus- ja ympäristötiedot 

Kiehumispiste: Ei saatavilla. 

pH: Ei saatavilla. 

Liukoisuus vedessä: Ei sovellu. 

Höyrynpaine: Ei saatavilla. 
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Höyryntiheys (ilma = 1): Ei saatavilla. 

Haihtumisnopeus (vesi = 1): Ei sovellu. 

Ulkonäkö: Nestemäinen, läpinäkyvä, vaaleankeltainen. 

Haju: Ei mitään. 

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

Stabiilisuus: Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. 

Vältettävät olosuhteet: Säilytyslämpötilat alle 2 ℃ ja yli 8 ℃. 

Vältettävät materiaalit: Tietoja ei ole saatavilla.  

Vaaralliset hajoamistuotteet: Tietoja ei ole saatavilla. 

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Välitön myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla.  

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  

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: Tietoja ei ole saatavilla.  

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla.  

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Aspiraatiovaara: Tietoja ei ole saatavilla.  

12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 

Myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla.  

Pysyvyys ja hajoavuus: Tietoja ei ole saatavilla.  

Biokertyvyys: Haitallisia ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ei voida sulkea pois, mikäli 
käsittely tai hävittäminen on epäasiallista.  

Liikkuvuus maaperässä: Tietoja ei ole saatavilla. 

Muut haitalliset vaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla.  

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

Asianmukaiset hävittämismenetelmät: Materiaali on lämpöinaktivoitu. Kaikkia 
ihmisperäisiä materiaaleja on käsiteltävä ikään kuin materiaali olisi tartuntavaarallinen. 
Pätevän henkilökunnan on noudatettava yleisiä varotoimia. Hävitä jäte valtiollisten ja 
paikallisten määräysten mukaisesti.  

Euroopan yhteisöä (EY) koskeva seikka: Käytä asianmukaisia jätekoodeja ainesosien 
mukaisesti. 
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14. KULJETUSTIEDOT 

IATA/DOT/IMDG 

YK-numero: Ei sovellu. 

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: Ei sovellu. 

Vaaraluokka: Ei vaarallinen. 

Kuljetus irtolastina:  

Tarvittavat merkinnät: Määräyksistä vapautetun ihmisnäytteen merkintä, IATA DGR:n 
kohdan 3.6.2.2.3.8 luokituksen mukaisesti. 

IATA-pakkausvaatimukset: Pakattu IATA DGR:n kohdan 3.6.2.2.3.8 luokituksen mukaisesti. 

Kuljetusta koskevat seikat: Kuljeta tuote lämpötila-alueella 2–8 ℃.  

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

Eurooppalainen merkintä EY-direktiivien vaarasymbolien mukaisesti: Ei sovellu. 

Vaaralausekkeet: Ei mitään. 

Lisätiedot: Tarkista erityisvaatimukset maakohtaisista säädöksistä. 

16. MUUT TIEDOT 

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. 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ab QC-testipakkauksen käyttö on tuotteen teknisissä tiedoissa olevien 
viitteiden ja rajoitusten alaista. 

LumiraDx UK (yritysnumero: 09206123) 

 
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LOPPU 


