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Sikkerhetsdatablad for SARS-CoV-2 Ab 

Kvalitetskontroll 

 

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

Identifikasjon av stoffet: SARS-CoV-2 Ab Kvalitetskontroll 

Produktnummer:  

LumiraDx-produktkode Produktbeskrivelse 

L017080109002/L017080101002  SARS-CoV-2 Ab Kvalitetskontroll 

 

Reach-nr.: Produktet/-ene inneholder stoffer som er fritatt for registrering i henhold til 
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 fra 18. desember 2006 vedrørende 
registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. 

Bruk av stoffet: In vitro-laboratoriereagens eller komponent, Kvalitetskontroll for bruk 
sammen med LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test på LumiraDx Instrument. 

Identifikasjon av firma: LumiraDx UK Ltd, 
 Dumyat Business Park, 
 Alloa 
 FK10 2PB 
 Storbritannia 

Nødnummer: 00800 58647239 

E-postadresse til kundeservice: customerservices@lumiradx.com 

Nettsted:  www.lumiradx.com 



  

2 av 5 
Dokumentnavn: Sikkerhetsdatablad for SARS-CoV-2 Ab Kvalitetskontroll 

Dokumentnummer:  S-RA-MSDS-00079 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 

2. IDENTIFIKASJON AV FARER 

Klassifisering av stoffet: Dette materialet kan overføre smittsomme stoffer og skal håndteres 
i samsvar med biosikkerhetsnivå 2. Alle produkter som potensielt inneholder blodbårne 
virus, er inaktivert med varme. De resterende produktene er ikke inaktivert med varme, 
kjemikalier eller bestråling. 

Faresetninger: Bruk av universelle forholdsregler av opplært personell er påkrevd. 

Sikkerhetssetning(er): Biologisk fare: skal håndteres som om det kan overføre smittestoffer.  

Andre farer: Inneholder humant plasma, ta universelle forholdsregler. 

3. INFORMASJON OM INGREDIENSER 

Materiale i SARS-CoV-2 Ab Kvalitetskontrollkitet: Humant plasma som inneholder de farlige 
ingrediensene oppgitt nedenfor. 

Komponent CAS-nr. Konsentrasjon 

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

Nartriumazid 26628-22-8 < 0,1 % 

  

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

Inhalasjon: I tilfelle inhalasjon skal man gå til et område med frisk luft og holde seg i ro i en 
posisjon som er behagelig for pusting. 

Kontakt med hud: I tilfelle hudkontakt skal det umiddelbart vaskes grundig med varmt 
vann og antibakteriell såpe. Skyll med vann og oppsøk legehjelp. 

Svelging: Ikke fremkall oppkast/brekninger. Skyll munnen med vann såfremt personen er 
ved bevissthet. Det må aldri gis noe via munnen til en bevisstløs person. Oppsøk legehjelp. 

Kontakt med øyne: Skyll umiddelbart med rikelige mengder vann i flere minutter. Bruk av 
en øyevaskestasjon anbefales. Ta ut kontaktlinser om nødvendig, og fortsett å skylle. 
Oppsøk legehjelp. 

5. BRANNSLUKNING 

5.1. BRANNSLUKNINGSTILTAK  

Flammepunkt: Ikke aktuelt. 

Brennbarhetsgrenser (øvre/nedre): Ikke aktuelt. 

Egnet slukningsmiddel: Bruk slukningstiltak og -metoder som er hensiktsmessige for de lokale 
omstendighetene og omgivelsene. Bruk vannspray for å avkjøle beholdere utsatt for brann. 

Spesiell brannslukningsprosedyre: Bruk selvstendig pusteapparat og vernedrakt. 

Uvanlige farer: Ikke aktuelt. 

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 

I tilfelle søl eller lekkasje: I tilfelle søl eller lekkasje skal det brukes egnet personlig verneutstyr, 
for eksempel laboratoriefrakk, hansker og vernebriller. Unngå kontakt med hud og øyne.  

Miljømessige forholdsregler: Miljøutslipp er ikke tillatt. Forhindre lekkasje og søl. 
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Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring: Rengjør ifølge gjeldende effektive 
prosedyrer og i samsvar med statlige og føderale forskrifter. 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Forholdsregler for håndtering og oppbevaring: Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk 
personlig verneutstyr. Vask hendene grundig etter håndtering. Ikke spis eller drikk mens 
produktet håndteres. 

Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares i henhold til merket eller anbefalt 
oppbevaringstemperatur (2–8 oC). Hold beholdere forsvarlig merket . 

8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE 

Åndedrettsvern: Bruk egnet åndedrettsvern i tilfelle utilstrekkelig ventilasjon. 

Hud: Bruk av laboratoriefrakk og hansker er påkrevd. Håndteres med hansker når en 
analyse utføres. 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. 

Øyne: Bruk av utstyr for øyebeskyttelse er påkrevd. Unngå eksponering for væskesprut.  

Ventilasjon: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon eller andre tekniske kontroller for å redusere 
luftbårne nivåer. 

Kontrollparametere: Så vidt vi vet inneholder ikke dette produktet stoffer med 
yrkesmessige eller nasjonale grenseverdier for eksponering. 

Kontroll med miljøeksponering: Sørg for at produktet ikke havner i avløpet. 

 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

9.1. Utseende: Flytende, gjennomsiktig lys gul.  

Fysisk tilstand: Flytende.  

9.2. Viktig informasjon om helse, miljø og sikkerhet 

Kokepunkt: Ikke tilgjengelig. 

pH: Ikke tilgjengelig. 

Løselighet i vann: Ikke aktuelt. 

Damptrykk: Ikke tilgjengelig. 

Damptetthet (luft = 1): Ikke tilgjengelig. 

Fordampningshastighet (vann = 1): Ikke aktuelt. 

Utseende: Flytende, gjennomsiktig lys gul. 

Lukt: Ingen. 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Stabilitet: Stabil under anbefalte oppbevaringsforhold. 

Forhold som må unngås: Oppbevaringstemperaturer under 2 ℃ og over 8 ℃. 
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Materialer som skal unngås: Ingen data tilgjengelig.  

Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen data tilgjengelig. 

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 

Akutt toksisitet: Ingen data tilgjengelig.  

Hudetsing/irritasjon: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  

Alvorlig øyeskade/irritasjon: Ingen data tilgjengelig.  

Sensibilisering av luftveier eller hud: Ingen data tilgjengelig.  

Kimcellemutagenisitet: Ingen data tilgjengelig.  

Karsinogenisitet: Ingen data tilgjengelig.  

Reproduksjonstoksisitet: Ingen data tilgjengelig.  

STOT – enkelt eksponering: Ingen data tilgjengelig. 

Aspirasjonsfare: Ingen data tilgjengelig.  

12. ØKOLOGISK INFORMASJON 

Toksisitet: Ingen data tilgjengelig.  

Vedvarenhet og nedbrytbarhet: Ingen data tilgjengelig.  

Bioakkumuleringspotensial: Skadelige økologiske virkninger kan ikke utelukkes i tilfelle 
uriktig håndtering eller avhending.  

Mobilitet i jord: Ingen data tilgjengelig. 

Andre skadevirkninger: Ingen data tilgjengelig.  

13. HENSYN VED AVHENDING 

Egnede avhendingsmetoder: Materialet har gjennomgått varmeinaktivering. Alle 
materialer av human opprinnelse skal håndteres som smittefarlig. Bruk av universelle 
forholdsregler av opplært personell er påkrevd. Avhend avfall i samsvar med føderale, 
statlige og lokale forskrifter.  

Hensyn i EU/EØS: Følg relevante avfallsregler basert på ingrediensene 

14. TRANSPORTINFORMASJON 

IATA/DOT/IMDG 

FN-nummer: Ikke aktuelt. 

Forsendelsesnavn for materiale: Ikke aktuelt. 

Fareklasse: Ufarlig. 

Bulktransport:  

Påkrevd merking: Fritatt for merking av human prøve i henhold til klassifiseringspunkt 
3.6.2.2.3.8 i IATA DGR. 

IATA-emballasjekrav: Pakket i samsvar med klassifiseringspunkt 3.6.2.2.3.8 i IATA DGR. 

Transporthensyn: Transporter produktet innenfor temperaturområdet på 2℃–8℃.  
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15. FORSKRIFTSMESSIG INFORMASJON 

Europeisk merking i henhold til EF-direktiver om faresymboler: Ikke aktuelt. 

Risikosetninger: Ingen. 

Ytterligere informasjon: Konsulter regelverket i landet for spesifikke krav. 

16. ANNEN INFORMASJON 

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 
informasjonen. 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 LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Kvalitetskontrollkit er underlagt 
henvisningene og begrensningene inkludert i produktspesifikasjonene. 

LumiraDx UK (firmanummer: 09206123) 

 
SLUTTEN PÅ SIKKERHETSDATABLADET 


