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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1.

Produktbeteckning

Produktens form

: Artikel

Produktnamn.

: Alere Cholestech LDX® Multianalyte Controls and Calibration Verification

Produktkod

: 4402

Produktgrupp

: Handelsprodukt

Andra identifieringssätt

: 88769 (Alere Cholestech LDX® Multianalyte Control, 2mL)
88773 (Alere Cholestech LDX® Multianalyte Control, 250uL)
88770 (Alere Cholestech LDX® Calibration Verification)

1.2.

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1.

Relevanta identifierade användningar

Industriell/yrkesmässig användning spec

: Iindustri.
Reserverad för professionell bruk.

Användning av ämnet eller beredningen

: Assayed quality control material for use with the Alere Cholestech LDX® System.

1.2.2.

Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information
1.3.

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Alere San Diego, Inc. d\b\a Biosite Incorporated
9975 Summers Ridge Road
92121 San Diego, CA
T (858) 455-4808 - F (858) 455-4815
david.ivester@alere.com - www.Alere.com
1.4.

Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer

: INRS : +33 (0) 1 45 42 59 59

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1.

Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG
Inte klassificerat
Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Ingen tillgänglig extra information
2.2.

Märkningsuppgifter

Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG
Etikettering ej tillämpligt
2.3.

Andra faror

Andra faror som inte bidrar till klassificeringen

: The Alere Cholestech LDX® Multianalyte Controls contain human and animal constituents in an
aqueous preservative medium containing antimicrobial agents. The human source mat erial used
to produce this product has been tested using FDA-accepted methods and found nonreactive for
hepatitis B surface antigen (HBsAg), and for antibodies to hepatitis C (HCV) and human
immunodeficiency viruses (HIV-1 and HIV-2). Because no test can offer complete assurance
that infectious agents are not present, this product should be considered potentially infectious
and handled with the same precaustions used with patient specimens.
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AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1.

Ämnen

Namn

Produkt-id

%

Klassificering enligt rådets
direktiv 67/548/EEG

Kloramfenikol

(CAS-nr) 56-75-7
(CAS-nr) 200-287-4

0.01478

Karc.kat. 2, R45
Fortpl.kat. 3, R63

Klassificering enligt (EG)förordning 1272/2008
[klassificering, märkning,
förpackning]
Karc. 1B, H350
Fortpl. 2, H361d

2,2',2"-(hexahydro-1,3,5-triazin1,3,5-triyl)trietanol

(CAS-nr) 4719-04-4
(EG-nr) 225-208-0
(EG-index-nr) 613114-00-6

0,000038–
0,000041

Xn; R22
R43

Akute tox. 4 (oral), H302
Hudsens. 1 (oral), H317

Specifika koncentrationsgränser:
Namn

Produkt-id

Specifika
koncentrationsgränser,
direktivet om farliga
substanser/direktivet om farliga
produkter

Specifika
koncentrationsgränser,
klassificering, märkning,
förpackning

2,2',2"-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5triyl)trietanol

(CAS-nr) 4719-04-4
(EG-nr) 225-208-0
(EG-index-nr) 613-114-00-6

(C >= 0,1) R43

(C >= 0,1) R43 1, H317

Name

Product identifier

%

Classification according to
Directive 67/548/EEC

Classification according to
Regulation (EC) No.
1272/2008 [CLP]

chloramphenicol

(CAS No) 56-75-7
(EC no) 200-287-4

0.01478

Carc.Cat.2; R45
Repr.Cat.3; R63

Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361d

2,2',2"-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5triyl)triethanol

(CAS No) 4719-04-4
(EC no) 225-208-0
(EC index no) 613-114-00-6

0.000038 0.000041

Xn; R22
R43

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Sens. 1, H317

Specific concentration limits:
Name

Product identifier

Specific concentration limits:
DSD/DPD

Specific concentration limits:
CLP

2,2',2"-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5triyl)triethanol

(CAS No) 4719-04-4
(EC no) 225-208-0
(EC index no) 613-114-00-6

(C >= 0.1) R43

(C >= 0.1) Skin Sens. 1, H317

3.2.

Blandning

Denna blandning innehåller inget ämne som måste tas upp i enlighet med REACH-kriterierna i avsnitt 3.2, bilaga II

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1.

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän

: Under normala användningsförhållanden har inga komplikationer eller biverkningar iakttagits.

Första hjälpen efter inandning

: Förväntas ej utgöra någon större inandningsrisk under normala användningsförhållanden.

Första hjälpen efter hudkontakt

: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.

Första hjälpen efter förtäring

: Antas inte utgöra någon större risk vid förtäring under normala användningsförhållanden.

4.2.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/skador

: Förväntas inte utgöra någon avsevärd risk under förväntade normala användningsförhållanden.

Symptom/skador vid inhalation

: Inga under normal användning.

Symptom/skador vid hudkontakt

: Inga under normal användning.

Symptom/skador vid kontakt med ögonen

: Inga under normal användning.

Symptom/skador vid förtäring

: Inga under normal användning.

Symptom/skador vid intravenös administration

: Inga under normal användning.

Kroniska symptom

: Inga under normal användning.

4.3.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1.

Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

: Skum. Besprutning med vatten.

Olämpliga brandsläckningsmedel

: Inga kända olämpliga brandsläckningsmedel.
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5.2.

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk

: Inga data tillgängliga om direkt brandrisk.

Explosionsrisk

: Ingen direkt explosionsrisk.

Reaktivitet

: Produkten är icke-reaktiv under normala förhållanden för användning, lagring och transport.

5.3.

Råd till brandbekämpningspersonal

Försiktighetsåtgärder vid brand

: Utrym lokalen/platsen. Stoppa läckan om det kan ske på ett säkert sätt.

Anvisningar om brandbekämpning

: Inga särskilda anvisningar om brandbekämpning krävs.

Skyddsutrustning vid brandbekämpning

: Beträd inte brandområdet utan lämplig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1.

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder
6.1.1.

: Torka upp utspilld vätska för att förhindra materialskada.

För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning

: Skyddskläder efter vad som bedöms nödvändigt.

Rutiner i nödsituationer

: Evakuera icke nödvändig personal.

Åtgärder i händelse av stoftutsläpp.

: Inga kända effekter.

6.1.2.

För räddningspersonal

Skyddsutrustning

: Försök inte vidta några åtgärder utan lämplig skyddsutrustning.

Rutiner i nödsituationer

: Inneslut alla material efter vad som är nödvändigt. Stoppa läckan om det kan ske på ett säkert
sätt.

6.2.

Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön.
6.3.

Metoder och material för inneslutning och sanering

För inneslutning

: Samla upp spill och/eller skräp.

Saneringsmetoder

: Samla omsorgsfullt spill och rester.

6.4.

Hänvisning till andra avsnitt

För vidare information, se avsnitt 8, Begränsning av exponeringen/personligt skydd. För vidare information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1.

Försiktighetsmått för säker hantering

Ytterligare risker vid bearbetning

: Inga känder risker/inga kända.

Försiktighetsåtgärder för säker hantering

: Undvik kontakt med hud, ögon och klädsel. Håll borta från höga temperaturer, heta ytor, gnistor,
öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Iaktta normala hygienföreskrifter.
Håll utom räckhåll för barn.

Hygienföreskrifter

: Undvik att äta, dricka eller röka under användning av denna produkt. Tvätta alltid händerna efter
hantering av produkten.

7.2.

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder

: Korrekta metoder för hantering och avfallshantering ska inrättas av laboratoriet i enlighet med
nationella och lokala bestämmelser.

Lagringsförhållanden

: Förvara endast i ursprungsbehållaren. Håll behållaren tätt förslut en. Förvara i enlighet med
anvisningarna i produktdokumentation.

Oförenliga produkter

: Inga kända.

Oförenliga material

: Håll borta från värmekällor.

Värmeantändning

: Inga direkta eller indirekta brand- eller antändningskällor har identifierats.

Förbud mot blandad förvaring

: Inga kända.

Lagringsutrymme

: Förvara i enlighet med anvisningarna i produktdokumentation.

Särskilda regler för förpackningar

: Omhänderta och kassera avfall på ett säkert sätt i enlighet med nationella och lokala
bestämmelser. Korrekta metoder för hantering och avfallshantering ska inrättas av laboratoriet i
enlighet med nationella och lokala bestämmelser.

Förpackningsmaterial

: Inga data tillgängliga.

7.3.

Specifik slutanvändning

För in vitro-diagnostiskt bruk av vårdpersonal.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1.

Kontrollparametrar

Ingen tillgänglig extra information
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8.2.

Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska begränsningar

: Bär rekommenderad personlig skyddsutrustning.

Personlig skyddsutrustning

: Undvik all onödig exponering. Handskar. Skyddskläder. Skyddsglasögon.

Värmeriskskydd

: Ej tillämpligt.

Begränsning av miljöexponering

: Undvik utsläpp till miljön.

Begränsning av konsumentexponering

: Undvik kontakt i händelse av graviditet/amning.

Övrig information

: Undvik att äta, dricka eller röka under användning av denna produkt.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1.

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd

: Vätska

Färg

: Färglös.

Lukt

: characteristic.

Luktgräns

: Inga data tillgängliga

pH

: Inga data tillgängliga

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1)

: Inga data tillgängliga

Smältpunkt

: Inga data tillgängliga

Fryspunkt

: Inga data tillgängliga

Kokpunkt

: Inga data tillgängliga

Flampunkt

: Inga data tillgängliga

Självantändningstemperatur

: Inga data tillgängliga

Sönderfalltemperatur

: Inga data tillgängliga

Brännbarhet (fast, gas)

: Ej brandfarlig.

Ångtryck

: Inga data tillgängliga

Relativ ångdensitet vid 20 °C

: Inga data tillgängliga

Relativ densitet

: Inga data tillgängliga

Löslighet

: Inga data tillgängliga

Log Pow

: Inga data tillgängliga

Log Kow

: Inga data tillgängliga

Viskositet, kinematisk

: Inga data tillgängliga

Viskositet, dynamisk

: Inga data tillgängliga

Explosiva egenskaper

: Inga data tillgängliga

Brandfrämjande egenskaper

: Inga data tillgängliga

Explosionsgränser

: Inga data tillgängliga

9.2.

Annan information

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1.

Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala förhållanden för användning, lagring och transport.
10.2.

Kemisk stabilitet

Stabilt under normala förhållanden.
10.3.

Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
10.4.

Förhållanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).
10.5.

Oförenliga material

Ingen tillgänglig extra information
10.6.

Farliga sönderdelningsprodukter

Under normala förvarings- och användningsförhållanden bör inga farliga nedbrytningsprodukt er bildas.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1.

Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

: Inte klassificerat

Irritation

: Inte klassificerat

Frätande effekt

: Inte klassificerat

Sensibilisering

: Inte klassificerat

Toxicitet vid upprepad dosering

: Inte klassificerat

Cancerogenitet

: Inte klassificerat

Mutagenitet

: Inte klassificerat

Reproduktionstoxicitet

: Inte klassificerat

Möjliga skadliga inverkningar på människan och : Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna.
möjliga symtom

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1.

Toxicitet

Ingen tillgänglig extra information
12.2.

Persistens och nedbrytbarhet

Alere Cholestech LDX® Multianalyte Controls and Calibration Verification
Persistens och nedbrytbarhet
Ej fastslaget.
12.3.

Bioackumuleringsförmåga

Alere Cholestech LDX® Multianalyte Controls and Calibration Verification
Bioackumuleringsförmåga
Ej fastslaget.
12.4.

Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig extra information
12.5.

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen tillgänglig extra information
12.6.

Andra skadliga effekter

Annan information

: Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1.

Avfallsbehandlingsmetoder

Regional lagstiftning (avfall)

: Avfallshantering måste ske i enlighet med officiella bestämmelser.

Avfallsbehandlingsmetoder

: Kassera innehåll/behållare i enlighet med licensierade avfallshanterares sorteringsanvisningar.

Rekommendationer för hantering av
avfallsvatten

: Avfallshantering måste ske i enlighet med officiella bestämmelser.

Rekommendationer för avfallshantering

: Undvik utsläpp till miljön. Omhänderta och kassera avfall på ett säkert sätt i enlighet med
nationella och lokala bestämmelser.

Ytterligare information

: Torka upp även mindre läckor och spill om det är möjligt utan onödiga risker.

Ekologi – avfallshanteringsm aterial

: Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 14: Transportinformation
Enligt kraven av ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA
14.1.

UN-nummer

Ej farligt gods enligt transportreglerna
14.2.

Officiell transportbenämning

Gäller inte
14.3.

Faroklass för transport

Gäller inte
14.4.

Förpackningsgrupp

Gäller inte
14.5.

Miljöfaror

Annan information

: Ingen tillgänglig extra information.
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14.6.

Särskilda försiktighetsåtgärder

14.6.1.

Vägtransport

Enligt kraven av ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA
Ingen tillgänglig extra information
14.6.2.

Sjötransport

Enligt kraven av ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA
Ingen tillgänglig extra information
14.6.3.

Flygtransport

Enligt kraven av ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA
Ingen tillgänglig extra information
14.7.

Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Gäller inte

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1.

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1.

EU-föreskrifter

Inga restriktioner enligt REACH-bilagan XVII
15.1.2.

Nationala föreskrifter

Ingen tillgänglig extra information
15.2.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Alere Cholestech LDX Multianalyte-kontroller och -kalibreringsverifiering
USA, Kalifornien – förslag 65 – lista över karcinogener Nej
USA, Kalifornien – förslag 65 – utvecklingstoxicitet

Nej

USA, Kalifornien – förslag 65 – fortplantningstoxicitet
för kvinnor

Nej

USA, Kalifornien – förslag 65 – fortplantningstoxicitet
för män

Nej

AVSNITT 16: Annan information
Skolningstips

: Normal användning av den här produkten är endast användning enligt beskrivningen på
förpackningen.

Annan information

: Store and handle according to packaged instructions. Ingen.

SDS EU (Reach Annex II) Alere
L'information présentée ci-dessus est considérée comme exacte et représente les meilleures informations dont nous disposons actuellement. Étant donné que les conditions et les modalités
d'utilisation sont hors de notre contrôle, nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, et n'assumons aucune responsabilité à l'égard de l'usage de ces informations. Les utilisateurs
doivent faire leurs propres recherches afin de déterminer la pertinence de l'information pour chacun des produits. En aucun cas, la société ne peut être tenue pour responsable de réclamations,
pertes directes ou indirectes ou de quelque dommage que ce soit, du client ou de tiers, directs ou indirects, même si la société a été avisée de tels dommages. En outre, cette fiche ne peut se
substituer à la documentation qui peut accompagner le produit fini.
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