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1.1. Produktidentifikator 

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab (antistoff Testkort) 

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen samt bruksområder som frarådes 

Bruk av stoffet/blandingen 

in vitro-diagnose. 

Bruksområder som frarådes 

Ikke tiltenkt bruk. 

1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 

Firmanavn: LumiraDx UK Ltd 

Gatenavn: Dumyat Business Park 

Poststed: GB-FK10 2PB Alloa 

Telefon: 00800 58647239 

e-post: customerservices@lumiradx.com 

Ansvarlig avdeling: Dr. Gans-Eichler  e-post: info@tge-consult.de  
Chemieberatung GmbH  Tlf.: +49(0)2534 6441185 

 Otto-Hahn-Str. 36 www.tge-consult.de 
D-48161 Münster 

1.4. Nødnummer: Giftsentralen i Mainz, Tyskland, Tlf.: +49(0)6131/19240 
 

 

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen  

Forordning (EF) nr. 1272/2008 

Denne blandingen er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

2.2. Merkingselementer 

Ytterligere råd om merking 

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]: ingen 

2.3. Andre farer 

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT-/vPvB-kriteriene i henhold til REACH, vedlegg XIII.  

Ingen risikoer av nevneverdig betydning. Følg informasjonen i sikkerhetsdatabladet til enhver tid. 

3.2. Blandinger 

Kjemisk karakterisering 

Produktet inneholder ikke farlige stoffer i henhold til FORORDNING (EU) nr. 2015/830, vedlegg II,  

del A, 3.2.2. som må nevnes i del 3. 

 

Ytterligere informasjon 

Produktet inneholder ikke oppførte SVHC-stoffer > 0,1 % i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 

artikkel 59 (REACH) 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak  

Generell informasjon 

I tilfelle uhell eller uvelhet må legehjelp oppsøkes umiddelbart (vis dem bruksanvisningen eller 

sikkerhetsdatabladet om mulig). 

DEL 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av firmaet/foretaket 

DEL 2: Identifikasjon av farer 

DEL 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser 

DEL 4: Førstehjelpstiltak 

mailto:customerservices@lumiradx.com
mailto:info@tge-consult.de
http://www.tge-consult.de/
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Etter inhalasjon 

I tilfelle uhell ved inhalasjon: flytt vedkommende til frist luft og la hvile. I tilfelle irritasjon i luftveiene: kontakt lege. 

Etter kontakt med hud 

Vask skånsomt med rikelig mengde såpe og vann. I tilfelle hudirritasjon: Oppsøk legehjelp. 

Etter kontakt med øynene 

Skyll skånsomt med vann i flere minutter. I tilfelle problemer eller vedvarende symptomer: Kontakt en øyelege. 

Etter svelging 

Skyll munnen grundig med vann. La vannet bli drukket i små slurker (fortynningseffekt). IKKE fremkall 

brekninger/oppkast. 

Oppsøk legehjelp i alle tvilstilfeller eller dersom symptomene vedvarer. 

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

Ingen informasjon tilgjengelig. 

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

Behandle symptomatisk. 

5.1. Slukningsmiddel 

Egnede slukningsmidler 

Karbondioksid (CO2). Tørrslukningspulver. Alkoholresistent skum. Forstøvet vann. 

Uegnede slukningsmidler 

Vannstråle med høy kraft. 

5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen 

Kan frigjøres i tilfelle brann: Karbonmonoksid. Karbondioksid (CO2). 

5.3. Råd til brannmannskaper 

I tilfelle brann: Bruk selvstendig pusteapparat. 

Ytterligere informasjon 

Samle opp kontaminert brannslukningsvann separat. Ikke la det komme i avløp eller overflatevann. Tilpass 

brannslukningstiltak til brannomgivelsene. 

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer 

Trygg håndtering: se del 7 

Personlig verneutstyr: se del 8 

6.2. Miljømessige forholdsregler  

Miljøutslipp må unngås. 

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring 

Samle opp mekanisk. 

Behandle det oppsamlede materialet som foreskrevet i delen om avfallshåndtering. 

Rengjør kontaminerte gjenstander og områder grundig og i henhold til miljøforskrifter. 

6.4. Henvisning til andre deler 

Avhending: se del 13 

7.1. Forholdsregler for trygg håndtering 

Råd om trygg håndtering 

Bruk egnede verneklær. (Se del 8.) 

DEL 5: Brannslukningstiltak 

DEL 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 

DEL 7: Håndtering og oppbevaring 
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Råd om beskyttelse mot brann og eksplosjon 

Vanlige tiltak for brannforebygging. 

Ytterligere informasjon om håndtering 

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak: Se del 8. 

7.2. Betingelser for trygg oppbevaring, inkludert eventuelle uforenligheter 

Krav til lagerrom og oppbevaringsbeholdere 

Oppbevar beholderen tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. 

Tips angående felleslager 

Må ikke oppbevares sammen med: Eksplosiver. Oksiderende faste stoffer. Oksiderende flytende stoffer. 

Radioaktive stoffer. Smittefarlige stoffer. Mat og dyrefôr 

Ytterligere informasjon om oppbevaringsforhold 

Hold pakningen tørr og godt forseglet for å unngå kontaminasjon og absorpsjon av luftfuktighet.  

Anbefalt oppbevaringstemperatur: 20 °C 

Beskytt mot: Frost. UV-stråling/sollys. Varme. Luftfuktighet 

7.3. Spesifikk sluttbruk 

Se del 1. 

8.1. Kontrollparametere 

Ytterligere råd om grenseverdier 

Per dags dato finnes det ingen nasjonale kritiske grenseverdier. 

8.2. Eksponeringskontroller 

Egnede tekniske kontroller 

Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

Beskyttende tiltak og hygienetiltak 

Lukk alltid beholderne godt etter uttak av produkt. Under bruk må man ikke spise, drikke, røyke eller snuse. 

Vask hendene før pauser og etter arbeid. 

Øyevern/ansiktsbeskyttelse 

Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

Håndbeskyttelse 

Egnede hansketyper: engangshansker. 

 
De valgte vernehanskene må oppfylle spesifikasjonene i EU-direktivet 89/686/EØF og standarden EN 374 

som er utarbeidet fra direktivet. 

Før bruk må lekkasjetettheten/ugjennomtrengeligheten kontrolleres. Hvis du ønsker å bruke hanskene på 

nytt, må de rengjøres før du tar dem av, og luftes godt. 

Hudbeskyttelse 

Minimum standard for forebyggende tiltak under håndtering av arbeidsmaterialer er spesifisert i TRGS 500 (D). 

Åndedrettsvern 

Ved riktig og forsvarlig bruk, og under normale forhold, er det ikke nødvendig med åndedrettsvern. 

Miljøeksponeringskontroller 

Ingen spesielle forholdstiltak er nødvendig. 

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Fysisk tilstand: fast 

Farge: ikke fastslått

DEL 8: Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse 

DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 
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Lukt: luktfri 

pH-verdi: ikke fastslått 

Endringer i fysisk tilstand 

Smeltepunkt: ikke fastslått 

Innledende kokepunkt og kokeområde: ikke fastslått 

Sublimineringspunkt: ikke fastslått 

Mykningspunkt:  ikke fastslått 

Flytepunkt:  ikke fastslått 

Flammepunkt: ikke fastslått 

Vedvarende forbrenning: Ingen vedvarende forbrenning 

Eksplosive egenskaper 

Ingen 

Nedre eksplosjonsgrenser:  ikke fastslått 

Øvre eksplosjonsgrenser: ikke fastslått 

Antennelsestemperatur: ikke fastslått 

Selvantennelsestemperatur 

Gass: ikke fastslått 

Nedbrytningstemperatur: ikke fastslått 

Oksiderende egenskaper 

Ingen

Damptrykk: ikke fastslått 

Tetthet: ikke fastslått 

Vannløselighet: ikke fastslått 

Løselighet i andre løsningsmidler 

ikke fastslått 

Fordelingskoeffisient: ikke fastslått 

Viskositet, dynamisk: ikke fastslått 

Viskositet, kinematisk: ikke fastslått 

Strømningstid: ikke fastslått 

Damptetthet: ikke fastslått 

Fordampningshastighet: ikke fastslått 

Test av løsemiddelseparasjon: ikke fastslått 

Løsemiddelinnhold: ikke fastslått 

9.2. Annen informasjon 

Fast innhold: ikke fastslått 
 

 

10.1.  Reaktivitet 

Ingen informasjon tilgjengelig. 

10.2.  Kjemisk stabilitet 

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte forholdene for oppbevaring, bruk og temperatur. 

10.3.  Mulige farlige reaksjoner 

Se del 10.5. 

DEL 10: Stabilitet og reaktivitet 
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10.4. Forhold som skal unngås 

Beskytt mot: UV-stråling/sollys. Varme. 

10.5. Uforenlige materialer 

Materialer som skal unngås: Oksiderende midler, sterke. Reduksjonsmidler, sterke. 

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter 

Kan frigjøres i tilfelle brann: Karbonmonoksid. Karbondioksid (CO2). 

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter 

Toksikokinetikk, metabolisme og distribusjon 

Ingen data tilgjengelig. 

Akutt toksisitet 

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. 

Irritasjon og etsende effekt 

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. 

Sensibiliserende effekter 

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. 

Karsinogene/mutagene/toksiske effekter på reproduksjonsevnen 

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. 

STOT – enkelt eksponering 

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. 

STOT – gjentatt eksponering 

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. 

Aspirasjonsfare 

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. 

Spesifikke effekter i eksperiment på et dyr 

Ingen data tilgjengelig. 
 

12.1. Toksisitet 

Produktet har ikke blitt testet. 

12.2. Vedvarenhet og nedbrytbarhet 

Produktet har ikke blitt testet. 

12.3. Bioakkumuleringspotensial 

Ingen indikasjon på bioakkumuleringspotensial. 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen data tilgjengelig. 

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT-/vPvB-kriteriene i henhold til REACH, vedlegg XIII. 

12.6. Andre bivirkninger 

Ingen data tilgjengelig. 

Ytterligere informasjon 

Ikke la det komme i overflatevann eller avløp. 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

DEL 11: Toksikologisk informasjon 

DEL 12: Økologisk informasjon 

DEL 13: Hensyn ved avhending 
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Anbefalinger for avhending 

Følges i tillegg til eventuelle nasjonale forskrifter! Rådfør deg med lokalt avfallsdeponi angående 

avfallshåndtering. Pakker som ikke er kontaminert, kan resirkuleres. 

Ifølge den europeiske avfallskatalogen (EWC) må tildeling av avfallsidentifikasjonsnumre/avfallsbeskrivelser 

utføres på en spesifikk måte for hver industri og prosess. 

Kontrollrapport for avfallskode/avfallsmarkering i henhold til den europeiske avfallskatalogen (EWC): 

Liste over avfallskoder – rester / ubrukte produkter 

200132 KOMMUNEAVFALL (HUSHOLDNINGSAVFALL OG LIGNENDE KOMMERSIELT, 

INDUSTRIELT OG INSTITUSJONELT AVFALL) INKLUDERT SEPARAT INNSAMLEDE 

DELMENGDER; separat innsamlede delmengder (unntatt 15 01); andre legemidler enn de nevnt 

i 20 01 31 

Liste over avfallskoder – brukt produkt 

200132 KOMMUNEAVFALL (HUSHOLDNINGSAVFALL OG LIGNENDE KOMMERSIELT, INDUSTRIELT 

OG INSTITUSJONELT AVFALL) INKLUDERT SEPARAT INNSAMLEDE DELMENGDER; separat 

innsamlede delmengder (unntatt 15 01); andre legemidler enn de nevnt i 20 01 31 

Liste over avfallskoder – kontaminert emballasje 

150106 AVFALLSEMBALLASJE; ABSORBERENDE STOFFER, TØRKEKLUTER, FILTERMATERIALER 

OG VERNEKLÆR IKKE ELLERS SPESIFISERT; emballasje (inkludert separat innsamlet 

kommunalt emballasjeavfall); blandet emballasje 

Kontaminert emballasje 

Håndter kontaminerte pakker på samme måte som selve stoffet.
 

Landtransport (ADR/RID) 

14.1. FN-nummer: Ikke farlig gods i henhold til disse transportforskriftene. 

14.2. FN-forsendelsesnavn: Ikke farlig gods i henhold til disse transportforskriftene. 

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farlig gods i henhold til disse transportforskriftene. 

14.4. Emballasjegruppe: Ikke farlig gods i henhold til disse transportforskriftene. 

Innlands vannveitransport (ADN) 

14.1. FN-nummer: Ikke farlig gods i henhold til disse transportforskriftene. 

14.2. FN-forsendelsesnavn: Ikke farlig gods i henhold til disse transportforskriftene.  

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farlig gods i henhold til disse transportforskriftene.  

14.4. Emballasjegruppe: Ikke farlig gods i henhold til disse transportforskriftene. 

Marin transport (IMDG) 

14.1. FN-nummer: Ikke farlig gods i henhold til disse transportforskriftene. 

14.2. FN-forsendelsesnavn: Ikke farlig gods i henhold til disse transportforskriftene. 

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farlig gods i henhold til disse transportforskriftene. 

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. FN-nummer: Ikke farlig gods i henhold til disse transportforskriftene. 

14.2. FN-forsendelsesnavn: Ikke farlig gods i henhold til disse transportforskriftene. 

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farlig gods i henhold til disse transportforskriftene. 

14.5. Miljøfarer 

MILJØFARLIG: nei 

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker 

Se del 6–8 

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i Marpol- og IBC-regelverket 

ikke relevant

DEL 14: Transportinformasjon 



LumiraDx UK Ltd 

Sikkerhetsdatablad 

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab (antistoff Testkort) 

Produktkode: Revisjonsdato: 31.07.2020 Side 7 av 8 

Revisjonsnr.: 1,0 NO - NO Trykkedato: 02.08.2020 

 

 

 

 

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

EU-forskriftsinformasjon 

2010/75/EU (VOC): Ingen informasjon tilgjengelig. 

2004/42/EF (VOC): Ingen informasjon tilgjengelig. 

Informasjon i samsvar med 2012/18/EU (SEVESO III):  Ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO III) 

Ytterligere informasjon 

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (endret av forordning (EU) nr. 2019/957) 

Blandingen er klassifisert som ufarlig i henhold forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]. 

in vitro-diagnose. - 2017/746/EF 

REACH 1907/2006 vedlegg XVII, nr. (blanding): ikke relevant 

Informasjon om nasjonale forskrifter 

Vannfareklasse (D): 1 – litt farlig for vann 

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

Det har blitt utført en vurdering av kjemikaliesikkerhet for de følgende stoffene i denne blandingen:
 

Endringer 

Rev. 1.0; Første utgave: 31.07.2020 

Forkortelser og akronymer 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (europeisk avtale om 

internasjonal frakt av farlig gods på veier) 

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert (yrkesmessig eksponeringsgrense)  

CAS: Chemical Abstracts Service (tjeneste som utarbeider kjemiske sammendrag) 

CLP: Classification, Labelling and Packaging (klassifisering, merking og pakking) av stoffer og blandinger  

DNEL: Derived No Effect Level (avledet nivå uten effekt) 

d: dag(er) 

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) 

ECHA: European Chemicals Agency (europeisk kjemikaliebyrå)  

EWC: European Waste Catalogue (europeisk avfallskatalog) 

IARC: International Agency for Research on Cancer (internasjonalt byrå for kreftforskning) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (internasjonalt regelverk for sjøtransport av farlig gods)  

IATA: International Air Transport Association (internasjonal organisasjon for lufttransport) 

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations (regelverk for farlig gods) fra IATA  

ICAO: International Civil Aviation Organization (internasjonal organisasjon for sivil luftfart) 

ICAO-TI: Tekniske instruksjoner fra ICAO  

GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier  

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (tysk forskrift om farlige stoffer) 

t: time 

LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level (nivå for laveste observerte bivirkning) 

LOAEC: Lowest Observed Adverse Effect Concentration (konsentrasjon for laveste observerte bivirkning)  

LC50: Lethal Concentration (dødelig konsentrasjon), 50 prosent 

LD50: Lethal Dose (dødelig dose), 50 prosent 

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (nivå uten observert bivirkning) 

NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration (konsentrasjon uten observert bivirkning)  

NLP: No-Longer Polymers (ikke lenger polymerer) 

N/A: Not Applicable (ikke aktuelt) 

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling) 

DEL 15: Forskriftsmessig informasjon 

DEL 16: Annen informasjon 
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PNEC: Predicted No Effect Concentration (anslått konsentrasjon uten virkning)  

PBT: Vedvarende, bioakkumulerende toksiske 

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 

(forskrifter angående internasjonal transport av farlig gods på togskinner) 

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (registrering, evaluering og godkjenning av 

kjemikalier)  

SVHC: Substance of Very High Concern (stoffer som gir stor grunn til bekymring) 

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (tekniske regler for farlige stoffer)  

FN: De forente nasjoner 

VOC: Volatile Organic Compounds (flyktige organiske forbindelser) 

 

Ytterligere informasjon 

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] – Klassifiseringsprosedyre:  

Helsefarer: Beregningsmetode. 

Miljøfarer: Beregningsmetode. 

Fysiske farer: Basert på testdata og/eller beregnet og/eller estimert. 

 
Informasjonen ovenfor beskriver utelukkende sikkerhetskravene for produktet og er basert på vår 

nåværende kunnskap. Informasjonen har til hensikt å gi deg råd om trygg håndtering av produktet navngitt i 

dette sikkerhetsdatabladet, for oppbevaring, behandling, transport og avhending. Informasjonen er ikke 

overførbar til andre produkter. Hvis produktet blandes med andre produkter, eller ved behandling, er det ikke 

sikkert at informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er gyldig for det nylagede materialet. 

(Dataene for de farlige bestanddelene ble hentet fra den nyeste versjonen 

 av underleverandørens sikkerhetsdatablad.) 


