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Asiakirjan nimi:  
 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen 
käyttöturvallisuustiedote 

Asiakirjan numero:  SD-PROD-DOUT-00018 Versio:  1 

 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuella. Paperikopioita ei valvota, ja niiden ei tule luottaa olevan uusimpia 
versioita, ellei laadunvarmistus ole virallisesti myöntänyt ja leimannut sitä. Luotu SD-QMS-TEM-00036 R.1:lla 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR  
Complete -määrityksen käyttöturvallisuustiedote 

 

Tuotenumerot: 

 

LumiraDx-viitenumero Komponentti 

L018180801096 LumiraDx Dua20l-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Kit 

WI-30334 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Salt Mix (suolaseos) 

WI-30335 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Extraction Buffer (uuttopuskuri) 

WI-30336 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Master Mix (pääseos) 

WI-30337 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Internal Control & Primer Mix (sis. kontrollin ja alukkeiden 
seos) (IC/P-seos) 

WI-30338 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Negative Control Media (neg. kontr. aine) 

WI-30339 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Positive Control Media (pos. kontr. aine) 

 

Version päivämäärä: Elokuu 2022 
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Asiakirjan nimi:  
 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen 
käyttöturvallisuustiedote 

Asiakirjan numero:  SD-PROD-DOUT-00018 Versio:  1 

 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuella. Paperikopioita ei valvota, ja niiden ei tule luottaa olevan uusimpia 
versioita, ellei laadunvarmistus ole virallisesti myöntänyt ja leimannut sitä. Luotu SD-QMS-TEM-00036 R.1:lla 

Käyttöturvallisuustiedote 

OSHA Hazard Communication -standardin 29CFR 1910.1200 mukainen 

 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1. Aineen tunnistetiedot: 

Tuotteen nimi: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Positive Control 
Media (pos. kontr. aine) 

Tuotenumero: WI-30339 

Aineen käyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain lääkärin määräyksestä.  

Yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Yhdistynyt kuningaskunta 

Puhelinnumero: 1-888-586-4721 

Hätäpuhelinnumero: Hätäkeskus Yhdysvalloissa: (1) 800 424 8802  

Asiakaspalvelun sähköpostiosoite:  customerservices.US@lumiradx.com 

Verkkosivusto: www.lumiradx.com 

 

2. VAARAN YKSILÖINTI 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus: Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tai seokseksi 
maailmanlaajuisen harmonisoidun järjestelmän (GHS) mukaan. 

2.2. Merkinnän osat: 

GHS-etikettimerkinnät: ei sovellu.  

Varoitusmerkit: ei sovellu.  

Huomiosana: ei sovellu. 

Vaaralausekkeet: ei sovellu. 

2.3. Muut vaarat: Tämä aine/seos ei sisällä mitään joko hitaasti hajoaviksi, biokertyviksi ja 
myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin voimakkaasti biokertyviksi 
(vPvB) luokiteltavia aineosia 0,1 %:n tai suuremmalla pitoisuudella. 

 

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA 

Kemialliset ominaisuudet: Seokset. 

Tuote ei sisällä aineita, joita pidetään määritetyissä pitoisuuksissaan terveydelle 
haitallisina. Suosittelemme käsittelemään kaikkia kemikaaleja varoen.  

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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4. ENSIAPUTOIMENPITEET 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleistä tietoa: Tajunsa menettäneelle henkilölle ei saa antaa mitään suun kautta. 
Tunnettaessa pahoinvointia on hakeuduttava lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, 
mikäli mahdollista). 

Ihokosketus: Pestävä välittömästi vedellä ja saippualla ja huuhdeltava perusteellisesti.  

Nieleminen: Jos ainetta on nielty, hakeudu lääkärin hoitoon. 

Roiskeet silmiin: Jos liuosta joutuu silmiin, huuhtele roiskeet välittömästi runsaalla 
vedellä ja mene lääkäriin. 

Hengitys:Huolehdi raikkaasta ilmasta. Tunnettaessa pahoinvointia on hakeuduttava 
lääkärin hoitoon. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, välittömät ja viivästyneet: oleellisia lisätietoja ei ole 
saatavissa. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 
oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

Sopivat sammutusaineet: Käytä sammutusjauhetta, CO2:a, vesisuihkua tai 
”alkoholivaahtoa”.  

Erityinen palontorjuntamenettely:erityisvarotoimia ei tarvita. 

Aineen tai seoksen aiheuttamat erityiset vaarat: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Henkilönsuojaus, suojalaitteet ja toimet hätätilanteissa: Varmista sopivat 
henkilönsuojaimet roiskeiden poistamisen aikana. Vältä höyryjen, sumun tai kaasun 
hengittämistä. Vältä pitkäaikaista kosketusta silmiin, ihoon ja vaatteisiin. Katso 
henkilönsuojaimet kohdasta 8. 

Ympäristövarotoimet: Säilytä saastunut pesuvesi ja hävitä se asianmukaisesti. 
Valmistetta ei saa päästää viemäriin tai pinta- tai pohjaveteen. 

Menetelmät ja materiaalit päästöjen hallintaan ja puhdistukseen: Imeytä nestemäiset 
aineosat nestettä sitovaan materiaaliin. Kerää mekaanisesti. Puhdista vahingoittunut alue 
huolellisesti; desinfiointiaine on sopiva puhdistusaine. 

Viittaukset muihin kohtiin: Katso hävitystä koskevat tiedot kohdasta 13. 

 

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Käsittely: Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Erityisiä käsittelyohjeita ei tarvita. 

Tietoja räjähdyksiä ja tulipaloa vastaan suojautumisesta: erityisvarotoimia ei tarvita. 

Käsittelyyn ja varastointiin liittyvät varotoimet: Säilytä turvallisessa paikassa. Säilytä 
lasten ulottumattomissa. 
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käyttöturvallisuustiedote 
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Varastointiolosuhteet: Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Suositeltu säilytyslämpötila on 
≤ 8 °C. 

Erityiset käytöt: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain lääkärin määräyksestä. 
 

8. ALTISTUMISEN ESTÄMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1. Altistumisen raja-arvot: 

Aineosat ja niiden raja-arvot, jotka edellyttävät valvontaa työtilassa: Tuote ei sisällä 
minään olennaisina määrinä materiaaleja, joiden kriittisiä arvoja on valvottava 
työpaikalla. 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen: 

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: tietoja ei ole saatavissa. 

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Noudata tavallisia bioturvallisuuskäytäntöjä 
mahdollisesti tarttuvien materiaalien käsittelyssä. Kemikaaleja käsiteltäessä on 
noudatettava tavanomaisia varotoimenpiteitä. 

Henkilökohtainen suojavarustus: 

Silmien/kasvojen suojaus: Käytä silmiensuojauslaitteita, jotka on testattu ja hyväksytty 
asianmukaisten hallituksen standardien, kuten NIOSH-standardin (Yhdysvallat), 
mukaisesti. 

Ihon suojaaminen: Käsittele käsineillä. Käsineet pitää tarkistaa ennen käyttöä. Käytä 
asianmukaista käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineen ulkopintaa) 
välttääksesi ihokosketuksen tämän tuotteen kanssa. Hävitä saastuneet käsineet käytön 
jälkeen sovellettavien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa 
kädet. Valittujen suojakäsineiden tulee täyttää tämän materiaalin käsittelyä koskevien 
standardien vaatimukset. 

Käsinemateriaalin läpäisyaika: Valmistajan määrittelemää suojakäsineiden tarkkaa 
läpäisyaikaa tulee noudattaa. 

Kehon suojaaminen: suojavaatetus. 

Hengityssuojaus: Hengityselinten suojaus: ei tarpeen.  

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen: Älä päästä tuotetta viemäriin. 

 

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1. Yleistä tietoa Ulkomuoto 

Olomuoto: neste.  

Väri: väritön.  

Haju: ei tietoja. 

9.2. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot  

pH: tietoja ei ole saatavissa. 

Sulamispiste/jäätymispiste: tietoja ei ole saatavissa.  

Kiehumispiste/kiehumisalue: tietoja ei ole saatavissa.  

Leimahduspiste: tietoja ei ole saatavissa. 



 

 

 
5/43 

 

Asiakirjan nimi:  
 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen 
käyttöturvallisuustiedote 

Asiakirjan numero:  SD-PROD-DOUT-00018 Versio:  1 

 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuella. Paperikopioita ei valvota, ja niiden ei tule luottaa olevan uusimpia 
versioita, ellei laadunvarmistus ole virallisesti myöntänyt ja leimannut sitä. Luotu SD-QMS-TEM-00036 R.1:lla 

Syttyvyys (kiinteä, kaasu): tietoja ei ole saatavissa.  

Räjähdysominaisuudet: tietoja ei ole saatavissa. 

Hapettavuus: tietoja ei ole saatavissa.  

Höyrynpaine: tietoja ei ole saatavissa. 

Suhteellinen tiheys: tietoja ei ole saatavissa.  

Liukoisuus: liukenee veteen. 

Vesiliukoisuus: vesiliukoinen. 

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: tietoja ei ole saatavissa.  

Viskositeetti: tietoja ei ole saatavissa. 

Höyryn tiheys: tietoja ei ole saatavissa.  

Haihtumisnopeus: tietoja ei ole saatavissa. 

9.3. Muut turvallisuustiedot: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

Reaktiivisuus: tietoja ei ole saatavissa. 

Kemiallinen stabiilisuus: vakaata suositelluissa varastointiolosuhteissa.  

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita. 

Vältettävät olosuhteet: Suora auringonvalo, erittäin korkea tai matala lämpötila ja 
yhteensopimattomat materiaalit. 

Vältettävät aineet: Voimakkaat hapettimet, hapot ja emäkset. 

Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilioksidit, typen oksidit. Hajoamisreaktioita ei tapahdu, jos 
säilytetään ja käytetään ohjeiden mukaisesti. 

 

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Kuvaus erilaisista toksikologisista (terveys)vaikutuksista, joita voi ilmetä, jos käyttäjä 
joutuu kosketuksiin aineen tai valmisteen kanssa. 

11.1. Tiedot toksikologisista vaikutuksista  

Välitön myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Ihosyövyttävyys/-ärsytys: tietoja ei ole saatavissa. 

Vakava silmävaurio/-ärsytys: tietoja ei ole saatavissa.  

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: tietoja ei ole saatavissa.  

Mutageenisyys itusoluille: tietoja ei ole saatavissa. 

Karsinogeenisyys: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  

Lisääntymismyrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: tietoja ei ole saatavissa.  

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistus: tietoja ei ole saatavissa.  
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Henkeen vetämisen vaara: tietoja ei ole saatavissa. 

Lisätiedot: RTECS: ei saatavissa. 

Toksikologisia riskejä ei ole luokiteltu vaarallisten aineosien alhaisen pitoisuuden vuoksi. 
 

11.2. Muut myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Asianmukaisessa käsittelyssä ja ohjeiden 
mukaisessa käytössä tuotteella ei ole kokemuksemme ja käytössä olevien tietojen 
mukaan mitään haitallisia vaikutuksia. 

 

12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 

Myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Pysyvyys ja hajoavuus: tietoja ei ole saatavissa.  

Biokertyvyyspotentiaali: tietoja ei ole saatavissa. 

Kulkeutuminen maaperässä: tietoja ei ole saatavissa. 

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tämä aine/seos ei sisällä mitään joko hitaasti 
hajoaviksi, biokertyviksi ja myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin 
voimakkaasti biokertyviksi (vPvB) luokiteltavia aineosia 0,1 %:n tai suuremmalla 
pitoisuudella. 

Muut haitalliset vaikutukset: tietoja ei ole saatavissa. 

 

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

Jätteenkäsittelymenetelmät 

Suositus: Hävitä jätteet sovellettavien kansallisten, alueellisten tai paikallisten 
määräysten mukaisesti. 

Puhdistamattomat pakkaukset 

Suositus: hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.  

Suositellut puhdistusaineet: Vesi, tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa. 

 

14. KULJETUSTIEDOT 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

YK-numero: Ei ole kuljetussäännösten mukainen säännelty tuote.  

Asianmukainen rahtikirjan mukainen YK-nimitys: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

Kuljetuksen vaaraluokka: ei kuulu sääntelyn piiriin.  

Pakkausryhmä: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

Ympäristövaarat: ei kuulu sääntelyn piiriin.  

Käyttäjältä edellytettävät erityiset varotoimet: ei sovellu. 

Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti: 
ei sovellu.  

YK:n ”mallisäädös”: ei kuulu sääntelyn piiriin. 
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15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1. Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasetukset / ainetta tai seosta koskeva nimenomainen 
lainsäädäntö: Ei sovellu 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tälle tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 

 

16. MUUT TIEDOT 

Lyhenteet ja tunnuslyhenteet: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Yhdysvaltain 
teollisuushygieniaviranomaisten liitto) 

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society -järjestön jaosto)  

DOT: Department of Transportation (Yhdysvallat) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(kemikaalien kansainvälinen harmonisoitu luokittelu- ja merkintäjärjestelmä)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (vaarallisten aineiden 
tunnistusjärjestelmä)  (Yhdysvallat) 

IATA: International Air Transport Association (kansainvälinen ilmaliikenneliitto) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (kansainvälinen vaarallisten 
tavaroiden merikuljetussäännöstö)  

LC50: tappava pitoisuus, 50 prosenttia 

LD50: tappava annos, 50 prosenttia 

NFPA: National Fire Protection Association (Yhdysvallat)  

NIOSH: Kansallinen työturvallisuusinstituutti  

OSHA: työturvallisuus ja -terveys (Yhdysvallat) 

PBT: Hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)  

PEL: sallittu altistusraja 

REL: suositeltu altistusraja (Recommended Exposure Limit)  

TLV: raja-arvo 

vPvB: erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet (very Persistent 
and very Bioaccumulative)  
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Tässä esitetyt tiedot perustuvat kohtuulliseen tutkimukseen. LumiraDx UK tai sen 
tytäryhtiöt eivät kuitenkaan takaa näiden tietojen paikkansapitävyyttä. Kaikkia materiaalit 
voivat aiheuttaa tuntemattomia vaaroja, ja niitä tulee käyttää varoen. Tämä asiakirja on 
tarkoitettu vain oppaaksi, jonka avulla asianmukaisesti koulutettu henkilö voi käsitellä 
tähän tuotteeseen sisältyvää materiaalia asiaankuuluvaa varovaisuutta noudattaen. 
LumiraDx ei ole missään tapauksessa vastuussa satunnaisista tai välillisistä 
vahingoista. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Positive Control 
Media -tuotteen (pos. kontr. aine) ja/tai LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 
Complete Kit -sarjan käyttöön sovelletaan tuotteen teknisiä tietoja ja niihin sisältyviä 
rajoituksia. 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LOPPU 
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Asiakirjan nimi:  
 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen 
käyttöturvallisuustiedote 
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Käyttöturvallisuustiedote 

OSHA Hazard Communication -standardin 29CFR 1910.1200 mukainen 

 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1. Aineen tunnistetiedot: 

Tuotteen nimi: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Negative Control 
Media (neg. kontr. aine) 

Tuotenumero: WI-30338 

Aineen käyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain lääkärin määräyksestä.  

Yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50 Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Yhdistynyt kuningaskunta 

Puhelinnumero: 1-888-586-4721 

Hätäpuhelinnumero: Hätäkeskus Yhdysvalloissa: (1) 800 424 8802  

Asiakaspalvelun sähköpostiosoite:  customerservices.US@lumiradx.com 

Verkkosivusto: www.lumiradx.com 

 

2. VAARAN YKSILÖINTI 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus: Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tai seokseksi 
maailmanlaajuisen harmonisoidun järjestelmän (GHS) mukaan. 

2.2. Merkinnän osat: 

GHS-etikettimerkinnät: ei sovellu.  

Varoitusmerkit: ei sovellu.  

Huomiosana: ei sovellu. 

Vaaralausekkeet: ei sovellu. 

2.3. Muut vaarat: Tämä aine/seos ei sisällä mitään joko hitaasti hajoaviksi, biokertyviksi ja 
myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin voimakkaasti biokertyviksi 
(vPvB) luokiteltavia aineosia 0,1 %:n tai suuremmalla pitoisuudella. 

 

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA 

Kemialliset ominaisuudet: Seokset. 

Tuote ei sisällä aineita, joita pidetään määritetyissä pitoisuuksissaan terveydelle 
haitallisina. Suosittelemme käsittelemään kaikkia kemikaaleja varoen. 

Lisätiedot: Mitään aineosia ei tarvitse paljastaa sovellettavien määräysten mukaisesti.  

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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Asiakirjan nimi:  
 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen 
käyttöturvallisuustiedote 

Asiakirjan numero:  SD-PROD-DOUT-00018 Versio:  1 

 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuella. Paperikopioita ei valvota, ja niiden ei tule luottaa olevan uusimpia 
versioita, ellei laadunvarmistus ole virallisesti myöntänyt ja leimannut sitä. Luotu SD-QMS-TEM-00036 R.1:lla 

 

4. ENSIAPUTOIMENPITEET 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleistä tietoa: erityisvarotoimia ei tarvita. 

Ihokosketus: Pestävä välittömästi vedellä ja saippualla ja huuhdeltava perusteellisesti.  

Nieleminen: Jos ainetta on nielty, hakeudu lääkärin hoitoon. 

Roiskeet silmiin: Jos liuosta joutuu silmiin, huuhtele roiskeet välittömästi runsaalla 
vedellä ja mene lääkäriin. 

Hengitys:Huolehdi raikkaasta ilmasta. Tunnettaessa pahoinvointia on hakeuduttava 
lääkärin hoitoon. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, välittömät ja viivästyneet: oleellisia lisätietoja ei ole 
saatavissa. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 
oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

Sopivat sammutusaineet: Käytä sammutusjauhetta, CO2:a, vesisuihkua tai 
”alkoholivaahtoa”.  

Erityinen palontorjuntamenettely:erityisvarotoimia ei tarvita. 

Aineen tai seoksen aiheuttamat erityiset vaarat: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Henkilönsuojaus, suojalaitteet ja toimet hätätilanteissa: Varmista sopivat 
henkilönsuojaimet roiskeiden poistamisen aikana. Katso henkilönsuojaimet kohdasta 8. 

Ympäristövarotoimet: Säilytä saastunut pesuvesi ja hävitä se asianmukaisesti. 
Valmistetta ei saa päästää viemäriin tai pinta- tai pohjaveteen. 

Menetelmät ja materiaalit päästöjen hallintaan ja puhdistukseen: Imeytä nestemäiset 
aineosat nestettä sitovaan materiaaliin. Kerää mekaanisesti. Puhdista vahingoittunut alue 
huolellisesti; desinfiointiaine on sopiva puhdistusaine. 

Viittaukset muihin kohtiin: Katso hävitystä koskevat tiedot kohdasta 13. 

 

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Käsittely: Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Erityisiä käsittelyohjeita ei tarvita. 

Tietoja räjähdyksiä ja tulipaloa vastaan suojautumisesta: erityisvarotoimia ei tarvita. 

Käsittelyyn ja varastointiin liittyvät varotoimet: Säilytä turvallisessa paikassa. Säilytä 
lasten ulottumattomissa. 

Varastointiolosuhteet: Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Suositeltu säilytyslämpötila –25 
°C...–15 °C. 

Erityiset käytöt: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain lääkärin määräyksestä. 
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Asiakirjan nimi:  
 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen 
käyttöturvallisuustiedote 

Asiakirjan numero:  SD-PROD-DOUT-00018 Versio:  1 

 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuella. Paperikopioita ei valvota, ja niiden ei tule luottaa olevan uusimpia 
versioita, ellei laadunvarmistus ole virallisesti myöntänyt ja leimannut sitä. Luotu SD-QMS-TEM-00036 R.1:lla 

 

8. ALTISTUMISEN ESTÄMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1. Altistumisen raja-arvot: 

Aineosat ja niiden raja-arvot, jotka edellyttävät valvontaa työtilassa: Tuote ei sisällä 
minään olennaisina määrinä materiaaleja, joiden kriittisiä arvoja on valvottava 
työpaikalla. 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen: 

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: tietoja ei ole saatavissa. 

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Noudata tavallisia bioturvallisuuskäytäntöjä 
mahdollisesti tarttuvien materiaalien käsittelyssä. Kemikaaleja käsiteltäessä on 
noudatettava tavanomaisia varotoimenpiteitä. 

Henkilökohtainen suojavarustus: 

Silmien/kasvojen suojaus: Käytä silmiensuojauslaitteita, jotka on testattu ja hyväksytty 
asianmukaisten hallituksen standardien, kuten NIOSH-standardin (Yhdysvallat), 
mukaisesti. 

Ihon suojaaminen: Käsittele käsineillä. Käsineet pitää tarkistaa ennen käyttöä. Käytä 
asianmukaista käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineen ulkopintaa) 
välttääksesi ihokosketuksen tämän tuotteen kanssa. Hävitä saastuneet käsineet käytön 
jälkeen sovellettavien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa 
kädet. Valittujen suojakäsineiden tulee täyttää tämän materiaalin käsittelyä koskevien 
standardien vaatimukset. 

Käsinemateriaalin läpäisyaika: Valmistajan määrittelemää suojakäsineiden tarkkaa 
läpäisyaikaa tulee noudattaa. 

Kehon suojaaminen: suojavaatetus. 

Hengityssuojaus: Hengityselinten suojaus: ei tarpeen.  

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen: Älä päästä tuotetta viemäriin. 

 

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1. Yleistä tietoa Ulkomuoto 

Olomuoto: neste.  

Väri: väritön.  

Haju: hajuton. 

9.2. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot  

pH: tietoja ei ole saatavissa. 

Sulamispiste/jäätymispiste: tietoja ei ole saatavissa.  

Kiehumispiste/kiehumisalue: tietoja ei ole saatavissa. 

Leimahduspiste: tietoja ei ole saatavissa. 

Syttyvyys (kiinteä, kaasu): tietoja ei ole saatavissa.  

Räjähdysominaisuudet: tietoja ei ole saatavissa. 



 

 

 
12/43 
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Hapettavuus: tietoja ei ole saatavissa.  

Höyrynpaine: tietoja ei ole saatavissa. 

Suhteellinen tiheys: tietoja ei ole saatavissa.  

Liukoisuus: liukenee veteen. 

Vesiliukoisuus: vesiliukoinen. 

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: tietoja ei ole saatavissa.  

Viskositeetti: tietoja ei ole saatavissa. 

Höyryn tiheys: tietoja ei ole saatavissa.  

Haihtumisnopeus: tietoja ei ole saatavissa. 

9.3. Muut turvallisuustiedot: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

Reaktiivisuus: tietoja ei ole saatavissa. 

Kemiallinen stabiilisuus: vakaata suositelluissa varastointiolosuhteissa.  

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.  

Vältettävät olosuhteet: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

Vältettävät aineet: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita. 

 

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Kuvaus erilaisista toksikologisista (terveys)vaikutuksista, joita voi ilmetä, jos käyttäjä 
joutuu kosketuksiin aineen tai valmisteen kanssa. 

 

11.1. Tiedot toksikologisista vaikutuksista  

Välitön myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Ihosyövyttävyys/-ärsytys: tietoja ei ole saatavissa. 

Vakava silmävaurio/-ärsytys: tietoja ei ole saatavissa.  

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: tietoja ei ole saatavissa.  

Mutageenisyys itusoluille: tietoja ei ole saatavissa. 

Karsinogeenisyys: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  

Lisääntymismyrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: tietoja ei ole saatavissa.  

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistus: tietoja ei ole saatavissa.  

Henkeen vetämisen vaara: tietoja ei ole saatavissa. 

Lisätiedot: RTECS: ei saatavissa. 
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Muut myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Asianmukaisessa käsittelyssä ja ohjeiden 
mukaisessa käytössä tuotteella ei ole kokemuksemme ja käytössä olevien tietojen 
mukaan mitään haitallisia vaikutuksia. 

 

12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 

Myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Pysyvyys ja hajoavuus: tietoja ei ole saatavissa.  

Biokertyvyyspotentiaali: tietoja ei ole saatavissa. 

Kulkeutuminen maaperässä: tietoja ei ole saatavissa. 

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tämä aine/seos ei sisällä mitään joko hitaasti 
hajoaviksi, biokertyviksi ja myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin 
voimakkaasti biokertyviksi (vPvB) luokiteltavia aineosia 0,1 %:n tai suuremmalla 
pitoisuudella. 

Muut haitalliset vaikutukset: tietoja ei ole saatavissa. 

 

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

Jätteenkäsittelymenetelmät 

Suositus: Hävitä jätteet sovellettavien kansallisten, alueellisten tai paikallisten 
määräysten mukaisesti. 

Puhdistamattomat pakkaukset 

Suositus: hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.  

Suositellut puhdistusaineet: vesi, tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa. 

 

14. KULJETUSTIEDOT 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

YK-numero: Ei ole kuljetussäännösten mukainen säännelty tuote.  

Asianmukainen rahtikirjan mukainen YK-nimitys: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

Kuljetuksen vaaraluokka: ei kuulu sääntelyn piiriin.  

Pakkausryhmä: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

Ympäristövaarat: ei kuulu sääntelyn piiriin.  

Käyttäjältä edellytettävät erityiset varotoimet: ei sovellu. 

Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti: 
ei sovellu.  

YK:n ”mallisäädös”: ei kuulu sääntelyn piiriin. 
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15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1. Aine- tai seoskohtaiset turvallisuus-, terveys- ja ympäristömääräykset/lait 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act -laki vuodelta 1986 – 
Yhdysvallat) 

Lainosa 355 (äärimmäisen vaaralliset aineet): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon.  

Lainosa 313 (erityiset myrkylliset kemikaalit): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 

TSCA (Toxic Substances Control Act -laki): Kaikilla aineosilla on ACTIVE (aktiivinen) -
arvo.  

Vaaralliset ilmansaasteet: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

Proposition 65 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymiseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä 
naisilla: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymiseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä 
miehillä: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon.  

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan kehitykseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä: mikään 
aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

Karsinogeeniset luokat 

EPA (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 

TLV (ACGIH:n määrittämä raja-arvo): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden 
luetteloon. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): mikään aineosista ei 
kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

GHS-etikettimerkinnät: ei mitään.  

Varoitusmerkit: ei mitään.  

Huomiosana: ei mitään. 

Vaaralausekkeet: ei mitään. 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tälle tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 

16. MUUT TIEDOT 

Lyhenteet ja tunnuslyhenteet: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Yhdysvaltain 
teollisuushygieniaviranomaisten liitto) 

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society -järjestön jaosto)  

DOT: Department of Transportation (Yhdysvallat)  
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GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(kemikaalien kansainvälinen harmonisoitu luokittelu- ja merkintäjärjestelmä)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (Vaarallisten aineiden 
tunnistusjärjestelmä)  (Yhdysvallat) 

IATA: International Air Transport Association (kansainvälinen ilmaliikenneliitto) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (kansainvälinen vaarallisten 
tavaroiden merikuljetussäännöstö)  

LC50: tappava pitoisuus, 50 prosenttia 

LD50: tappava annos, 50 prosenttia 

NFPA: National Fire Protection Association (Yhdysvallat)  

NIOSH: National Institute for Occupational Safety OSHA: työturvallisuus ja -terveys 
(Yhdysvallat) 

PBT: Hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)  

PEL: sallittu altistusraja 

REL: suositeltu altistusraja (Recommended Exposure Limit)  

TLV: raja-arvo 

vPvB: erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet (very Persistent 
and very Bioaccumulative) 

 

Tässä esitetyt tiedot perustuvat kohtuulliseen tutkimukseen. LumiraDx UK tai sen 
tytäryhtiöt eivät kuitenkaan takaa näiden tietojen paikkansapitävyyttä. Kaikkia materiaalit 
voivat aiheuttaa tuntemattomia vaaroja, ja niitä tulee käyttää varoen. Tämä asiakirja on 
tarkoitettu vain oppaaksi, jonka avulla asianmukaisesti koulutettu henkilö voi käsitellä 
tähän tuotteeseen sisältyvää materiaalia asiaankuuluvaa varovaisuutta noudattaen. 
LumiraDx ei ole missään tapauksessa vastuussa satunnaisista tai välillisistä 
vahingoista. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Negative Control 
Media -tuotteen (neg. kontrolliaine) ja/tai LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 
Complete Kit -sarjan käyttöön sovelletaan tuotteen teknisiä tietoja ja niihin sisältyviä 
rajoituksia. 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LOPPU 
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Käyttöturvallisuustiedote 

OSHA Hazard Communication -standardin 29CFR 1910.1200 mukainen 

 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1. Aineen tunnistetiedot: 

Tuotteen nimi: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Salt Mix  

Tuotenumero: WI-30334 

Aineen käyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain lääkärin määräyksestä. 

Yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Yhdistynyt kuningaskunta 

Puhelinnumero: 1-888-586-4721 

Hätäpuhelinnumero: Hätäkeskus Yhdysvalloissa: (1) 800 424 8802  

Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: customerservices.US@lumiradx.com 

Verkkosivusto: www.lumiradx.com 

 

2. VAARAN YKSILÖINTI 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus: Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tai seokseksi 
maailmanlaajuisen harmonisoidun järjestelmän (GHS) mukaan. 

2.2. Merkinnän osat: 

GHS-etikettimerkinnät: ei sovellu.  

Varoitusmerkit: ei sovellu.  

Huomiosana: ei sovellu. 

Vaaralausekkeet: ei sovellu. 

2.3. Muut vaarat: Tämä aine/seos ei sisällä mitään joko hitaasti hajoaviksi, biokertyviksi ja 
myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin voimakkaasti biokertyviksi 
(vPvB) luokiteltavia aineosia 0,1 %:n tai suuremmalla pitoisuudella. 

 

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA 

Kemialliset ominaisuudet: Seokset. 

Tuote ei sisällä aineita, joita pidetään määritetyissä pitoisuuksissaan terveydelle 
haitallisina. Suosittelemme käsittelemään kaikkia kemikaaleja varoen. 

Lisätiedot: Mitään aineosia ei tarvitse paljastaa sovellettavien määräysten mukaisesti. 

 
 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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4. ENSIAPUTOIMENPITEET 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleistä tietoa: erityisvarotoimia ei tarvita. 

Ihokosketus: Pestävä välittömästi vedellä ja saippualla ja huuhdeltava perusteellisesti.  

Nieleminen: Jos ainetta on nielty, hakeudu lääkärin hoitoon. 

Roiskeet silmiin: Jos liuosta joutuu silmiin, huuhtele roiskeet välittömästi runsaalla 
vedellä ja mene lääkäriin. 

Hengitys:Huolehdi raikkaasta ilmasta. Tunnettaessa pahoinvointia on hakeuduttava 
lääkärin hoitoon. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, välittömät ja viivästyneet: oleellisia lisätietoja ei ole 
saatavissa. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 
oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

Sopivat sammutusaineet: Käytä sammutusjauhetta, CO2:a, vesisuihkua tai 
”alkoholivaahtoa”.  

Erityinen palontorjuntamenettely:erityisvarotoimia ei tarvita. 

Aineen tai seoksen aiheuttamat erityiset vaarat: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Henkilönsuojaus, suojalaitteet ja toimet hätätilanteissa: Varmista sopivat 
henkilönsuojaimet roiskeiden poistamisen aikana. Katso henkilönsuojaimet kohdasta 8. 

Ympäristövarotoimet: Säilytä saastunut pesuvesi ja hävitä se asianmukaisesti. 
Valmistetta ei saa päästää viemäriin tai pinta- tai pohjaveteen. 

Menetelmät ja materiaalit päästöjen hallintaan ja puhdistukseen: Imeytä nestemäiset 
aineosat nestettä sitovaan materiaaliin. Kerää mekaanisesti. Puhdista vahingoittunut alue 
huolellisesti; desinfiointiaine on sopiva puhdistusaine. 

Viittaukset muihin kohtiin: Katso hävitystä koskevat tiedot kohdasta 13. 

 

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Käsittely: Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Erityisiä käsittelyohjeita ei tarvita. 

Tietoja räjähdyksiä ja tulipaloa vastaan suojautumisesta: erityisvarotoimia ei tarvita. 

Käsittelyyn ja varastointiin liittyvät varotoimet: Säilytä turvallisessa paikassa. Säilytä 
lasten ulottumattomissa. 

Varastointiolosuhteet: Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Suositeltu säilytyslämpötila –25 
°C...–15 °C. 

Erityiset käytöt: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain lääkärin määräyksestä. 
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8. ALTISTUMISEN ESTÄMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1. Altistumisen raja-arvot: 

Aineosat ja niiden raja-arvot, jotka edellyttävät valvontaa työtilassa: Tuote ei sisällä 
minään olennaisina määrinä materiaaleja, joiden kriittisiä arvoja on valvottava 
työpaikalla. 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen: 

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: tietoja ei ole saatavissa. 

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Noudata tavallisia bioturvallisuuskäytäntöjä 
mahdollisesti tarttuvien materiaalien käsittelyssä. Kemikaaleja käsiteltäessä on 
noudatettava tavanomaisia varotoimenpiteitä. 

Henkilökohtainen suojavarustus: 

Silmien/kasvojen suojaus: Käytä silmiensuojauslaitteita, jotka on testattu ja hyväksytty 
asianmukaisten hallituksen standardien, kuten NIOSH-standardin (Yhdysvallat), 
mukaisesti. 

Ihon suojaaminen: Käsittele käsineillä. Käsineet pitää tarkistaa ennen käyttöä. Käytä 
asianmukaista käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineen ulkopintaa) 
välttääksesi ihokosketuksen tämän tuotteen kanssa. Hävitä saastuneet käsineet käytön 
jälkeen sovellettavien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa 
kädet. Valittujen suojakäsineiden tulee täyttää tämän materiaalin käsittelyä koskevien 
standardien vaatimukset. 

Käsinemateriaalin läpäisyaika: Valmistajan määrittelemää suojakäsineiden tarkkaa 
läpäisyaikaa tulee noudattaa. 

Kehon suojaaminen: suojavaatetus. 

Hengityssuojaus: Hengityselinten suojaus: ei tarpeen.  

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen: Älä päästä tuotetta viemäriin. 

 

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1. Yleistä tietoa Ulkomuoto 

Olomuoto: neste.  

Väri: väritön.  

Haju: ei tietoja. 

9.2. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot  

pH: tietoja ei ole saatavissa. 

Sulamispiste/jäätymispiste: tietoja ei ole saatavissa.  

Kiehumispiste/kiehumisalue: tietoja ei ole saatavissa.  

Leimahduspiste: tietoja ei ole saatavissa. 

Syttyvyys (kiinteä, kaasu): tietoja ei ole saatavissa.  

Räjähdysominaisuudet: tietoja ei ole saatavissa. 

Hapettavuus: tietoja ei ole saatavissa.  
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Höyrynpaine: tietoja ei ole saatavissa. 

Suhteellinen tiheys: tietoja ei ole saatavissa.  

Liukoisuus: liukenee veteen. 

Vesiliukoisuus: vesiliukoinen. 

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: tietoja ei ole saatavissa.  

Viskositeetti: tietoja ei ole saatavissa. 

Höyryn tiheys: tietoja ei ole saatavissa.  

Haihtumisnopeus: tietoja ei ole saatavissa. 

9.3. Muut turvallisuustiedot: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

Reaktiivisuus: tietoja ei ole saatavissa. 

Kemiallinen stabiilisuus: vakaata suositelluissa varastointiolosuhteissa.  

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.  

Vältettävät olosuhteet: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

Vältettävät aineet: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita. 

 

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Kuvaus erilaisista toksikologisista (terveys)vaikutuksista, joita voi ilmetä, jos käyttäjä 
joutuu kosketuksiin aineen tai valmisteen kanssa. 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Ihosyövyttävyys/-ärsytys: tietoja ei ole saatavissa. 

Vakava silmävaurio/-ärsytys: tietoja ei ole saatavissa.  

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: tietoja ei ole saatavissa.  

Mutageenisyys itusoluille: tietoja ei ole saatavissa. 

Karsinogeenisyys: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  

Lisääntymismyrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: tietoja ei ole saatavissa.  

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistus: tietoja ei ole saatavissa.  

Henkeen vetämisen vaara: tietoja ei ole saatavissa. 

Lisätiedot: RTECS: ei saatavissa. 

Muut myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Asianmukaisessa käsittelyssä ja ohjeiden 
mukaisessa käytössä tuotteella ei ole kokemuksemme ja käytössä olevien tietojen 
mukaan mitään haitallisia vaikutuksia. 
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12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 

Myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Pysyvyys ja hajoavuus: tietoja ei ole saatavissa.  

Biokertyvyyspotentiaali: tietoja ei ole saatavissa. 

Kulkeutuminen maaperässä: tietoja ei ole saatavissa. 

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tämä aine/seos ei sisällä mitään joko hitaasti 
hajoaviksi, biokertyviksi ja myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin 
voimakkaasti biokertyviksi (vPvB) luokiteltavia aineosia 0,1 %:n tai suuremmalla 
pitoisuudella. 

Muut haitalliset vaikutukset: tietoja ei ole saatavissa. 

 

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

Jätteenkäsittelymenetelmät 

Suositus: Hävitä jätteet sovellettavien kansallisten, alueellisten tai paikallisten 
määräysten mukaisesti. 

Puhdistamattomat pakkaukset 

Suositus: hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.  

Suositellut puhdistusaineet: vesi, tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa. 

 

14. KULJETUSTIEDOT 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

YK-numero: Ei ole kuljetussäännösten mukainen säännelty tuote.  

Asianmukainen rahtikirjan mukainen YK-nimitys: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

Kuljetuksen vaaraluokka: ei kuulu sääntelyn piiriin.  

Pakkausryhmä: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

Ympäristövaarat: ei kuulu sääntelyn piiriin.  

Käyttäjältä edellytettävät erityiset varotoimet: ei sovellu. 

Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti: 
ei sovellu.  

YK:n ”mallisäädös”: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1. Aine- tai seoskohtaiset turvallisuus-, terveys- ja ympäristömääräykset/lait 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act -laki vuodelta 1986 – 
Yhdysvallat) 

Lainosa 355 (äärimmäisen vaaralliset aineet): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon.  

Lainosa 313 (erityiset myrkylliset kemikaalit): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 
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TSCA (Toxic Substances Control Act -laki): Kaikilla aineosilla on ACTIVE (aktiivinen) -
arvo.  

Vaaralliset ilmansaasteet: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

Proposition 65 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymiseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä 
naisilla: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymiseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä 
miehillä: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon.  

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan kehitykseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä: mikään 
aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

Karsinogeeniset luokat 

EPA (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 

TLV (ACGIH:n määrittämä raja-arvo): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden 
luetteloon. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): mikään aineosista ei 
kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

GHS-etikettimerkinnät: ei mitään.  

Varoitusmerkit: ei mitään.  

Huomiosana: ei mitään. 

Vaaralausekkeet: ei mitään. 

 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tälle tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 

 

16. MUUT TIEDOT 

Lyhenteet ja tunnuslyhenteet: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Yhdysvaltain 
teollisuushygieniaviranomaisten liitto) 

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society -järjestön jaosto)  

DOT: Department of Transportation (Yhdysvallat) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(kemikaalien kansainvälinen harmonisoitu luokittelu- ja merkintäjärjestelmä)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (vaarallisten aineiden 
tunnistusjärjestelmä)  (Yhdysvallat) 

IATA: International Air Transport Association (kansainvälinen ilmaliikenneliitto) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (kansainvälinen vaarallisten 
tavaroiden merikuljetussäännöstö)  
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LC50: tappava pitoisuus, 50 prosenttia 

LD50: tappava annos, 50 prosenttia 

NFPA: National Fire Protection Association (Yhdysvallat)  

NIOSH: Kansallinen työturvallisuusinstituutti  

OSHA: työturvallisuus ja -terveys (Yhdysvallat) 

PBT: Hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)  

PEL: sallittu altistusraja 

REL: suositeltu altistusraja (Recommended Exposure Limit)  

TLV: raja-arvo 

vPvB: erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet (very Persistent 
and very Bioaccumulative) 

 

Tässä esitetyt tiedot perustuvat kohtuulliseen tutkimukseen. LumiraDx UK tai sen 
tytäryhtiöt eivät kuitenkaan takaa näiden tietojen paikkansapitävyyttä. Kaikkia materiaalit 
voivat aiheuttaa tuntemattomia vaaroja, ja niitä tulee käyttää varoen. Tämä asiakirja on 
tarkoitettu vain oppaaksi, jonka avulla asianmukaisesti koulutettu henkilö voi käsitellä 
tähän tuotteeseen sisältyvää materiaalia asiaankuuluvaa varovaisuutta noudattaen. 
LumiraDx ei ole missään tapauksessa vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista. 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Salt Mix (suolaseos) -tuotteen 
ja/tai LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Kit -sarjan käyttöön 
sovelletaan tuotteen teknisiä tietoja ja niihin sisältyviä rajoituksia. 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LOPPU 
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Käyttöturvallisuustiedote 

OSHA Hazard Communication -standardin 29CFR 1910.1200 mukainen 

 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1. Aineen tunnistetiedot: 

Tuotteen nimi: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Extraction Buffer  

Tuotenumero: WI-30335 

Aineen käyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain lääkärin määräyksestä. 

Yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Yhdistynyt kuningaskunta 

Puhelinnumero: 1-888-586-4721 

Hätäpuhelinnumero: Hätäkeskus Yhdysvalloissa: (1) 800 424 8802  

Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: customerservices.US@lumiradx.com 

Verkkosivusto: www.lumiradx.com 

 

2. VAARAN YKSILÖINTI 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus: Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tai seokseksi 
maailmanlaajuisen harmonisoidun järjestelmän (GHS) mukaan. 

2.2. Merkinnän osat: 

GHS-etikettimerkinnät: ei sovellu.  

Varoitusmerkit: ei sovellu.  

Huomiosana: ei sovellu. 

Vaaralausekkeet: ei sovellu. 

2.3. Muut vaarat: Tämä aine/seos ei sisällä mitään joko hitaasti hajoaviksi, biokertyviksi ja 
myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin voimakkaasti biokertyviksi 
(vPvB) luokiteltavia aineosia 0,1 %:n tai suuremmalla pitoisuudella. 

 

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA 

Kemialliset ominaisuudet: Seokset. 

Tuote ei sisällä aineita, joita pidetään määritetyissä pitoisuuksissaan terveydelle 
haitallisina. Suosittelemme käsittelemään kaikkia kemikaaleja varoen. 

Lisätiedot: Mitään aineosia ei tarvitse paljastaa sovellettavien määräysten mukaisesti. 

 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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4. ENSIAPUTOIMENPITEET 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleistä tietoa: erityisvarotoimia ei tarvita. 

Ihokosketus: Pestävä välittömästi vedellä ja saippualla ja huuhdeltava perusteellisesti.  

Nieleminen: Jos ainetta on nielty, hakeudu lääkärin hoitoon. 

Roiskeet silmiin: Jos liuosta joutuu silmiin, huuhtele roiskeet välittömästi runsaalla 
vedellä ja mene lääkäriin. 

Hengitys:Huolehdi raikkaasta ilmasta. Tunnettaessa pahoinvointia on hakeuduttava 
lääkärin hoitoon. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, välittömät ja viivästyneet: oleellisia lisätietoja ei ole 
saatavissa. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 
oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

Sopivat sammutusaineet: Käytä sammutusjauhetta, CO2:a, vesisuihkua tai 
”alkoholivaahtoa”.  

Erityinen palontorjuntamenettely:erityisvarotoimia ei tarvita. 

Aineen tai seoksen aiheuttamat erityiset vaarat: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Henkilönsuojaus, suojalaitteet ja toimet hätätilanteissa: Varmista sopivat 
henkilönsuojaimet roiskeiden poistamisen aikana. Katso henkilönsuojaimet kohdasta 8. 

Ympäristövarotoimet: Säilytä saastunut pesuvesi ja hävitä se asianmukaisesti. 
Valmistetta ei saa päästää viemäriin tai pinta- tai pohjaveteen. 

Menetelmät ja materiaalit päästöjen hallintaan ja puhdistukseen: Imeytä nestemäiset 
aineosat nestettä sitovaan materiaaliin. Kerää mekaanisesti. Puhdista vahingoittunut alue 
huolellisesti; desinfiointiaine on sopiva puhdistusaine. 

Viittaukset muihin kohtiin: Katso hävitystä koskevat tiedot kohdasta 13. 

 

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Käsittely: Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Erityisiä käsittelyohjeita ei tarvita. 

Tietoja räjähdyksiä ja tulipaloa vastaan suojautumisesta: erityisvarotoimia ei tarvita. 

Käsittelyyn ja varastointiin liittyvät varotoimet: Säilytä turvallisessa paikassa. Säilytä 
lasten ulottumattomissa. 

Varastointiolosuhteet: Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Suositeltu säilytyslämpötila –25 
°C...–15 °C. 

Erityiset käytöt: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain lääkärin määräyksestä. 
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8. ALTISTUMISEN ESTÄMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1. Altistumisen raja-arvot: 

Aineosat ja niiden raja-arvot, jotka edellyttävät valvontaa työtilassa: Tuote ei sisällä 
minään olennaisina määrinä materiaaleja, joiden kriittisiä arvoja on valvottava 
työpaikalla. 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen: 

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: tietoja ei ole saatavissa. 

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Noudata tavallisia bioturvallisuuskäytäntöjä 
mahdollisesti tarttuvien materiaalien käsittelyssä. Kemikaaleja käsiteltäessä on 
noudatettava tavanomaisia varotoimenpiteitä. 

Henkilökohtainen suojavarustus: 

Silmien/kasvojen suojaus: Käytä silmiensuojauslaitteita, jotka on testattu ja hyväksytty 
asianmukaisten hallituksen standardien, kuten NIOSH-standardin (Yhdysvallat), 
mukaisesti. 

Ihon suojaaminen: Käsittele käsineillä. Käsineet pitää tarkistaa ennen käyttöä. Käytä 
asianmukaista käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineen ulkopintaa) 
välttääksesi ihokosketuksen tämän tuotteen kanssa. Hävitä saastuneet käsineet käytön 
jälkeen sovellettavien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa 
kädet. Valittujen suojakäsineiden tulee täyttää tämän materiaalin käsittelyä koskevien 
standardien vaatimukset. 

Käsinemateriaalin läpäisyaika: Valmistajan määrittelemää suojakäsineiden tarkkaa 
läpäisyaikaa tulee noudattaa. 

Kehon suojaaminen: suojavaatetus. 

Hengityssuojaus: Hengityselinten suojaus: ei tarpeen.  

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen: Älä päästä tuotetta viemäriin. 

 

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1. Yleistä tietoa Ulkomuoto 

Olomuoto: neste.  

Väri: väritön.  

Haju: ei tietoja. 

9.2. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot  

pH: tietoja ei ole saatavissa. 

Sulamispiste/jäätymispiste: tietoja ei ole saatavissa.  

Kiehumispiste/kiehumisalue: tietoja ei ole saatavissa.  

Leimahduspiste: tietoja ei ole saatavissa. 

Syttyvyys (kiinteä, kaasu): tietoja ei ole saatavissa.  

Räjähdysominaisuudet: tietoja ei ole saatavissa. 

Hapettavuus: tietoja ei ole saatavissa.  
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Höyrynpaine: tietoja ei ole saatavissa. 

Suhteellinen tiheys: tietoja ei ole saatavissa.  

Liukoisuus: liukenee veteen. 

Vesiliukoisuus: vesiliukoinen. 

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: tietoja ei ole saatavissa.  

Viskositeetti: tietoja ei ole saatavissa. 

Höyryn tiheys: tietoja ei ole saatavissa.  

Haihtumisnopeus: tietoja ei ole saatavissa. 

9.3. Muut turvallisuustiedot: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

Reaktiivisuus: tietoja ei ole saatavissa. 

Kemiallinen stabiilisuus: vakaata suositelluissa varastointiolosuhteissa.  

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.  

Vältettävät olosuhteet: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

Vältettävät aineet: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita. 

 

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Kuvaus erilaisista toksikologisista (terveys)vaikutuksista, joita voi ilmetä, jos käyttäjä 
joutuu kosketuksiin aineen tai valmisteen kanssa. 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Ihosyövyttävyys/-ärsytys: tietoja ei ole saatavissa. 

Vakava silmävaurio/-ärsytys: tietoja ei ole saatavissa.  

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: tietoja ei ole saatavissa.  

Mutageenisyys itusoluille: tietoja ei ole saatavissa. 

Karsinogeenisyys: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
Lisääntymismyrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: tietoja ei ole saatavissa.  

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistus: tietoja ei ole saatavissa.  

Henkeen vetämisen vaara: tietoja ei ole saatavissa. 

Lisätiedot: RTECS: ei saatavissa. 

Muut myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Asianmukaisessa käsittelyssä ja ohjeiden 
mukaisessa käytössä tuotteella ei ole kokemuksemme ja käytössä olevien tietojen 
mukaan mitään haitallisia vaikutuksia. 
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12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 

Myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Pysyvyys ja hajoavuus: tietoja ei ole saatavissa.  

Biokertyvyyspotentiaali: tietoja ei ole saatavissa. 

Kulkeutuminen maaperässä: tietoja ei ole saatavissa. 

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tämä aine/seos ei sisällä mitään joko hitaasti 
hajoaviksi, biokertyviksi ja myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin 
voimakkaasti biokertyviksi (vPvB) luokiteltavia aineosia 0,1 %:n tai suuremmalla 
pitoisuudella. 

Muut haitalliset vaikutukset: tietoja ei ole saatavissa. 

 

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

Jätteenkäsittelymenetelmät 

Suositus: Hävitä jätteet sovellettavien kansallisten, alueellisten tai paikallisten 
määräysten mukaisesti. 

Puhdistamattomat pakkaukset 

Suositus: hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.  

Suositellut puhdistusaineet: vesi, tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa. 

 

14. KULJETUSTIEDOT 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

YK-numero: Ei ole kuljetussäännösten mukainen säännelty tuote.  

Asianmukainen rahtikirjan mukainen YK-nimitys: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

Kuljetuksen vaaraluokka: ei kuulu sääntelyn piiriin.  

Pakkausryhmä: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

Ympäristövaarat: ei kuulu sääntelyn piiriin.  

Käyttäjältä edellytettävät erityiset varotoimet: ei sovellu. 

Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti: 
ei sovellu.  

YK:n ”mallisäädös”: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1. Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasetukset / ainetta tai seosta koskeva nimenomainen 
lainsäädäntö 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act -laki vuodelta 1986 – 
Yhdysvallat) 

Lainosa 355 (äärimmäisen vaaralliset aineet): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon.   



 

 

 
28/43 

 

Asiakirjan nimi:  
 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen 
käyttöturvallisuustiedote 

Asiakirjan numero:  SD-PROD-DOUT-00018 Versio:  1 

 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuella. Paperikopioita ei valvota, ja niiden ei tule luottaa olevan uusimpia 
versioita, ellei laadunvarmistus ole virallisesti myöntänyt ja leimannut sitä. Luotu SD-QMS-TEM-00036 R.1:lla 

Lainosa 313 (erityiset myrkylliset kemikaalit): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 

TSCA (Toxic Substances Control Act -laki): Kaikilla aineosilla on ACTIVE (aktiivinen) -
arvo.  

Vaaralliset ilmansaasteet: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

Proposition 65 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymiseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä 
naisilla: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymiseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä 
miehillä: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon.  

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan kehitykseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä: mikään 
aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

Karsinogeeniset luokat 

EPA (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 

TLV (ACGIH:n määrittämä raja-arvo): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden 
luetteloon. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): mikään aineosista ei 
kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

GHS-etikettimerkinnät: ei mitään.  

Varoitusmerkit: ei mitään.  

Huomiosana: ei mitään. 

Vaaralausekkeet: ei mitään. 

 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tälle tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 

 

16. MUUT TIEDOT 

Lyhenteet ja tunnuslyhenteet: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Yhdysvaltain 
teollisuushygieniaviranomaisten liitto) 

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society -järjestön jaosto)  

DOT: Department of Transportation (Yhdysvallat) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(kemikaalien kansainvälinen harmonisoitu luokittelu- ja merkintäjärjestelmä)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (vaarallisten aineiden 
tunnistusjärjestelmä)  (Yhdysvallat) 

IATA: International Air Transport Association (kansainvälinen ilmaliikenneliitto) 
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (kansainvälinen vaarallisten 
tavaroiden merikuljetussäännöstö)  

LC50: tappava pitoisuus, 50 prosenttia 

LD50: tappava annos, 50 prosenttia 

NFPA: National Fire Protection Association (Yhdysvallat)  

NIOSH: Kansallinen työturvallisuusinstituutti  

OSHA: työturvallisuus ja -terveys (Yhdysvallat) 

PBT: Hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)  

PEL: sallittu altistusraja 

REL: suositeltu altistusraja (Recommended Exposure Limit)  

TLV: raja-arvo 

vPvB: erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet (very Persistent 
and very Bioaccumulative) 

 

 

Tässä esitetyt tiedot perustuvat kohtuulliseen tutkimukseen. LumiraDx UK tai sen 
tytäryhtiöt eivät kuitenkaan takaa näiden tietojen paikkansapitävyyttä. Kaikkia materiaalit 
voivat aiheuttaa tuntemattomia vaaroja, ja niitä tulee käyttää varoen. Tämä asiakirja on 
tarkoitettu vain oppaaksi, jonka avulla asianmukaisesti koulutettu henkilö voi käsitellä 
tähän tuotteeseen sisältyvää materiaalia asiaankuuluvaa varovaisuutta noudattaen. 
LumiraDx ei ole missään tapauksessa vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista. 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Extraction Buffer (uuttopuskuri) 
-tuotteen ja/tai LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Kit -sarjan 
käyttöön sovelletaan tuotteen teknisiä tietoja ja niihin sisältyviä rajoituksia. 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LOPPU 
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Käyttöturvallisuustiedote 

OSHA Hazard Communication -standardin 29CFR 1910.1200 mukainen 

 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1. Aineen tunnistetiedot: 

Tuotteen nimi: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Internal Control 
& Primer Mix (IC/P Mix) 

Tuotenumero: WI-30337 

Aineen käyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain lääkärin määräyksestä.  

Yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Yhdistynyt kuningaskunta 

Puhelinnumero: 1-888-586-4721 

Hätäpuhelinnumero: Hätäkeskus Yhdysvalloissa: (1) 800 424 8802  

Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: customerservices.US@lumiradx.com 

Verkkosivusto: www.lumiradx.com 

 

2. VAARAN YKSILÖINTI 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus: Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tai seokseksi 
maailmanlaajuisen harmonisoidun järjestelmän (GHS) mukaan. 

2.2. Merkinnän osat: 

GHS-etikettimerkinnät: ei sovellu.  

Varoitusmerkit: ei sovellu.  

Huomiosana: ei sovellu. 

Vaaralausekkeet: ei sovellu. 

2.3. Muut vaarat: Tämä aine/seos ei sisällä mitään joko hitaasti hajoaviksi, biokertyviksi ja 
myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin voimakkaasti biokertyviksi 
(vPvB) luokiteltavia aineosia 0,1 %:n tai suuremmalla pitoisuudella. 

 

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA 

Kemialliset ominaisuudet: Seokset. 

Tuote ei sisällä aineita, joita pidetään määritetyissä pitoisuuksissaan terveydelle 
haitallisina. Suosittelemme käsittelemään kaikkia kemikaaleja varoen. 

Lisätiedot: Mitään aineosia ei tarvitse paljastaa sovellettavien määräysten mukaisesti. 

 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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4. ENSIAPUTOIMENPITEET 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleistä tietoa: erityisvarotoimia ei tarvita. 

Ihokosketus: Pestävä välittömästi vedellä ja saippualla ja huuhdeltava perusteellisesti.  

Nieleminen: Jos ainetta on nielty, hakeudu lääkärin hoitoon. 

Roiskeet silmiin: Jos liuosta joutuu silmiin, huuhtele roiskeet välittömästi runsaalla 
vedellä ja mene lääkäriin. 

Hengitys:Huolehdi raikkaasta ilmasta. Tunnettaessa pahoinvointia on hakeuduttava 
lääkärin hoitoon. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, välittömät ja viivästyneet: oleellisia lisätietoja ei ole 
saatavissa. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 
oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

Sopivat sammutusaineet: Käytä sammutusjauhetta, CO2:a, vesisuihkua tai 
”alkoholivaahtoa”.  

Erityinen palontorjuntamenettely:erityisvarotoimia ei tarvita. 

Aineen tai seoksen aiheuttamat erityiset vaarat: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Henkilönsuojaus, suojalaitteet ja toimet hätätilanteissa: Varmista sopivat 
henkilönsuojaimet roiskeiden poistamisen aikana. Katso henkilönsuojaimet kohdasta 8. 

Ympäristövarotoimet: Säilytä saastunut pesuvesi ja hävitä se asianmukaisesti. 
Valmistetta ei saa päästää viemäriin tai pinta- tai pohjaveteen. 

Menetelmät ja materiaalit päästöjen hallintaan ja puhdistukseen: Imeytä nestemäiset 
aineosat nestettä sitovaan materiaaliin. Kerää mekaanisesti. Puhdista vahingoittunut alue 
huolellisesti; desinfiointiaine on sopiva puhdistusaine. 

Viittaukset muihin kohtiin: Katso hävitystä koskevat tiedot kohdasta 13. 

 

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Käsittely: Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Erityisiä käsittelyohjeita ei tarvita. 

Tietoja räjähdyksiä ja tulipaloa vastaan suojautumisesta: erityisvarotoimia ei tarvita. 

Käsittelyyn ja varastointiin liittyvät varotoimet: Säilytä turvallisessa paikassa. Säilytä 
lasten ulottumattomissa. 

Varastointiolosuhteet: Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Suositeltu säilytyslämpötila –25 
°C...–15 °C. 

Erityiset käytöt: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain lääkärin määräyksestä. 
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8. ALTISTUMISEN ESTÄMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1. Altistumisen raja-arvot: 

Aineosat ja niiden raja-arvot, jotka edellyttävät valvontaa työtilassa: Tuote ei sisällä 
minään olennaisina määrinä materiaaleja, joiden kriittisiä arvoja on valvottava 
työpaikalla. 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen: 

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: tietoja ei ole saatavissa. 

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Noudata tavallisia bioturvallisuuskäytäntöjä 
mahdollisesti tarttuvien materiaalien käsittelyssä. Kemikaaleja käsiteltäessä on 
noudatettava tavanomaisia varotoimenpiteitä. 

Henkilökohtainen suojavarustus: 

Silmien/kasvojen suojaus: Käytä silmiensuojauslaitteita, jotka on testattu ja hyväksytty 
asianmukaisten hallituksen standardien, kuten NIOSH-standardin (Yhdysvallat), 
mukaisesti. 

Ihon suojaaminen: Käsittele käsineillä. Käsineet pitää tarkistaa ennen käyttöä. Käytä 
asianmukaista käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineen ulkopintaa) 
välttääksesi ihokosketuksen tämän tuotteen kanssa. Hävitä saastuneet käsineet käytön 
jälkeen sovellettavien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa 
kädet. Valittujen suojakäsineiden tulee täyttää tämän materiaalin käsittelyä koskevien 
standardien vaatimukset. 

Käsinemateriaalin läpäisyaika: Valmistajan määrittelemää suojakäsineiden tarkkaa 
läpäisyaikaa tulee noudattaa. 

Kehon suojaaminen: suojavaatetus. 

Hengityssuojaus: Hengityselinten suojaus: ei tarpeen.  

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen: Älä päästä tuotetta viemäriin. 

 

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1. Yleistä tietoa Ulkomuoto 

Olomuoto: neste.  

Väri: vaaleanpurppura.  

Haju: ei tietoja. 

9.2. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot  

pH: tietoja ei ole saatavissa. 

Sulamispiste/jäätymispiste: tietoja ei ole saatavissa.  

Kiehumispiste/kiehumisalue: tietoja ei ole saatavissa.  

Leimahduspiste: tietoja ei ole saatavissa. 

Syttyvyys (kiinteä, kaasu): tietoja ei ole saatavissa.  

Räjähdysominaisuudet: tietoja ei ole saatavissa. 

Hapettavuus: tietoja ei ole saatavissa.  
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Höyrynpaine: tietoja ei ole saatavissa. 

Suhteellinen tiheys: tietoja ei ole saatavissa.  

Liukoisuus: liukenee veteen. 

Vesiliukoisuus: vesiliukoinen. 

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: tietoja ei ole saatavissa.  

Viskositeetti: tietoja ei ole saatavissa. 

Höyryn tiheys: tietoja ei ole saatavissa.  

Haihtumisnopeus: tietoja ei ole saatavissa. 

9.3. Muut turvallisuustiedot: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

Reaktiivisuus: tietoja ei ole saatavissa. 

Kemiallinen stabiilisuus: vakaata suositelluissa varastointiolosuhteissa.  

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.  

Vältettävät olosuhteet: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

Vältettävät aineet: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita. 

 

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Kuvaus erilaisista toksikologisista (terveys)vaikutuksista, joita voi ilmetä, jos käyttäjä 
joutuu kosketuksiin aineen tai valmisteen kanssa. 

 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Ihosyövyttävyys/-ärsytys: tietoja ei ole saatavissa. 

Vakava silmävaurio/-ärsytys: tietoja ei ole saatavissa.  

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: tietoja ei ole saatavissa.  

Mutageenisyys itusoluille: tietoja ei ole saatavissa. 

Karsinogeenisyys: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  

Lisääntymismyrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: tietoja ei ole saatavissa.  

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistus: tietoja ei ole saatavissa.  

Henkeen vetämisen vaara: tietoja ei ole saatavissa. 

Lisätiedot: RTECS: ei saatavissa. 

Muut myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Asianmukaisessa käsittelyssä ja ohjeiden 
mukaisessa käytössä tuotteella ei ole kokemuksemme ja käytössä olevien tietojen 
mukaan mitään haitallisia vaikutuksia. 
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12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 

Myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Pysyvyys ja hajoavuus: tietoja ei ole saatavissa.  

Biokertyvyyspotentiaali: tietoja ei ole saatavissa. 

Kulkeutuminen maaperässä: tietoja ei ole saatavissa. 

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tämä aine/seos ei sisällä mitään joko hitaasti 
hajoaviksi, biokertyviksi ja myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin 
voimakkaasti biokertyviksi (vPvB) luokiteltavia aineosia 0,1 %:n tai suuremmalla 
pitoisuudella. 

Muut haitalliset vaikutukset: tietoja ei ole saatavissa. 

 

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

Jätteenkäsittelymenetelmät 

Suositus: Hävitä jätteet sovellettavien kansallisten, alueellisten tai paikallisten 
määräysten mukaisesti. 

Puhdistamattomat pakkaukset 

Suositus: hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.  

Suositellut puhdistusaineet: vesi, tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa. 

14. KULJETUSTIEDOT 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

YK-numero: Ei ole kuljetussäännösten mukainen säännelty tuote.  

Asianmukainen rahtikirjan mukainen YK-nimitys: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

Kuljetuksen vaaraluokka: ei kuulu sääntelyn piiriin.  

Pakkausryhmä: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

Ympäristövaarat: ei kuulu sääntelyn piiriin.  

Käyttäjältä edellytettävät erityiset varotoimet: ei sovellu. 

Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti: 
ei sovellu.  

YK:n ”mallisäädös”: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1. Aine- tai seoskohtaiset turvallisuus-, terveys- ja ympäristömääräykset/lait 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act -laki vuodelta 1986 – 
Yhdysvallat) 

Lainosa 355 (äärimmäisen vaaralliset aineet): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon.  

Lainosa 313 (erityiset myrkylliset kemikaalit): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 
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TSCA (Toxic Substances Control Act -laki): Kaikilla aineosilla on ACTIVE (aktiivinen) -
arvo.  

Vaaralliset ilmansaasteet: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

Proposition 65 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymiseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä 
naisilla: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymiseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä 
miehillä: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon.  

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan kehitykseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä: mikään 
aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

Karsinogeeniset luokat 

EPA (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 

TLV (ACGIH:n määrittämä raja-arvo): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden 
luetteloon. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): mikään aineosista ei 
kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

GHS-etikettimerkinnät: ei mitään.  

Varoitusmerkit: ei mitään.  

Huomiosana: ei mitään. 

Vaaralausekkeet: ei mitään. 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tälle tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 

 

16. MUUT TIEDOT 

Lyhenteet ja tunnuslyhenteet: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Yhdysvaltain 
teollisuushygieniaviranomaisten liitto) 

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society -järjestön jaosto)  

DOT: Department of Transportation (Yhdysvallat) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(kemikaalien kansainvälinen harmonisoitu luokittelu- ja merkintäjärjestelmä)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (vaarallisten aineiden 
tunnistusjärjestelmä)  (Yhdysvallat) 

IATA: International Air Transport Association (kansainvälinen ilmaliikenneliitto) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (kansainvälinen vaarallisten 
tavaroiden merikuljetussäännöstö)  

LC50: tappava pitoisuus, 50 prosenttia 
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LD50: tappava annos, 50 prosenttia 

NFPA: National Fire Protection Association (Yhdysvallat)  

NIOSH: Kansallinen työturvallisuusinstituutti  

OSHA: työturvallisuus ja -terveys (Yhdysvallat) 

PBT: Hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)  

PEL: sallittu altistusraja 

REL: suositeltu altistusraja (Recommended Exposure Limit)  

TLV: raja-arvo 

vPvB: erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet (very Persistent 
and very Bioaccumulative) 

 

Tässä esitetyt tiedot perustuvat kohtuulliseen tutkimukseen. LumiraDx UK tai sen 
tytäryhtiöt eivät kuitenkaan takaa näiden tietojen paikkansapitävyyttä. Kaikkia materiaalit 
voivat aiheuttaa tuntemattomia vaaroja, ja niitä tulee käyttää varoen. Tämä asiakirja on 
tarkoitettu vain oppaaksi, jonka avulla asianmukaisesti koulutettu henkilö voi käsitellä 
tähän tuotteeseen sisältyvää materiaalia asiaankuuluvaa varovaisuutta noudattaen. 
LumiraDx ei ole missään tapauksessa vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista. 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Internal Control & Primer Mix 
(IC/P-seos) -tuotteen ja/tai LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Kit -
sarjan käyttöön sovelletaan tuotteen teknisiä tietoja ja niihin sisältyviä rajoituksia. 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LOPPU 
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Käyttöturvallisuustiedote 

OSHA Hazard Communication -standardin 29CFR 1910.1200 mukainen 

 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1. Aineen tunnistetiedot: 

Tuotteen nimi: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Master Mix  

Tuotenumero: WI-30336 

Aineen käyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain lääkärin määräyksestä. 

Yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Yhdistynyt kuningaskunta 

Puhelinnumero: 1-888-586-4721 

Hätäpuhelinnumero: Hätäkeskus Yhdysvalloissa: (1) 800 424 8802  

Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: customerservices.US@lumiradx.com 

Verkkosivusto: www.lumiradx.com 

 

2. VAARAN YKSILÖINTI 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus: Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tai seokseksi 
maailmanlaajuisen harmonisoidun järjestelmän (GHS) mukaan. 

2.2. Merkinnän osat: 

GHS-etikettimerkinnät: ei sovellu.  

Varoitusmerkit: ei sovellu.  

Huomiosana: ei sovellu. 

Vaaralausekkeet: ei sovellu. 

2.3. Muut vaarat: Tämä aine/seos ei sisällä mitään joko hitaasti hajoaviksi, biokertyviksi ja 
myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin voimakkaasti biokertyviksi (vPvB) 
luokiteltavia aineosia 0,1 %:n tai suuremmalla pitoisuudella. 

 

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA 

Kemialliset ominaisuudet: Seokset. 

Tuote ei sisällä aineita, joita pidetään määritetyissä pitoisuuksissaan terveydelle haitallisina. 
Suosittelemme käsittelemään kaikkia kemikaaleja varoen. 

Lisätiedot: Mitään aineosia ei tarvitse paljastaa sovellettavien määräysten mukaisesti. 

  

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/


 

 

 
38/43 

 

Asiakirjan nimi:  
 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen 
käyttöturvallisuustiedote 

Asiakirjan numero:  SD-PROD-DOUT-00018 Versio:  1 

 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuella. Paperikopioita ei valvota, ja niiden ei tule luottaa olevan uusimpia 
versioita, ellei laadunvarmistus ole virallisesti myöntänyt ja leimannut sitä. Luotu SD-QMS-TEM-00036 R.1:lla 

4. ENSIAPUTOIMENPITEET 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleistä tietoa: erityisvarotoimia ei tarvita. 

Ihokosketus: Pestävä välittömästi vedellä ja saippualla ja huuhdeltava perusteellisesti.  

Nieleminen: Jos ainetta on nielty, hakeudu lääkärin hoitoon. 

Roiskeet silmiin: Jos liuosta joutuu silmiin, huuhtele roiskeet välittömästi runsaalla vedellä ja 
mene lääkäriin. 

Hengitys:Huolehdi raikkaasta ilmasta. Tunnettaessa pahoinvointia on hakeuduttava lääkärin 
hoitoon. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, välittömät ja viivästyneet: oleellisia lisätietoja ei ole 
saatavissa. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 
oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

Sopivat sammutusaineet: Käytä sammutusjauhetta, CO2:a, vesisuihkua tai 
”alkoholivaahtoa”.  

Erityinen palontorjuntamenettely:erityisvarotoimia ei tarvita. 

Aineen tai seoksen aiheuttamat erityiset vaarat: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Henkilönsuojaus, suojalaitteet ja toimet hätätilanteissa: Varmista sopivat henkilönsuojaimet 
roiskeiden poistamisen aikana. Katso henkilönsuojaimet kohdasta 8. 

Ympäristövarotoimet: Säilytä saastunut pesuvesi ja hävitä se asianmukaisesti. Valmistetta 
ei saa päästää viemäriin tai pinta- tai pohjaveteen. 

Menetelmät ja materiaalit päästöjen hallintaan ja puhdistukseen: Imeytä nestemäiset 
komponentit nestettä sitovaan materiaaliin. Kerää mekaanisesti. Puhdista vahingoittunut alue 
huolellisesti; desinfiointiaine on sopiva puhdistusaine. 

Viittaukset muihin kohtiin: Katso hävitystä koskevat tiedot kohdasta 13. 

 

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Käsittely: Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Erityisiä käsittelyohjeita ei tarvita.  

Tietoja räjähdyksiä ja tulipaloa vastaan suojautumisesta: erityisvarotoimia ei tarvita. 

Käsittelyyn ja varastointiin liittyvät varotoimet: Säilytä turvallisessa paikassa. Säilytä lasten 
ulottumattomissa. 

Varastointiolosuhteet: Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Suositeltu säilytyslämpötila –25 °C...–
15 °C. 

Erityiset käytöt: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain lääkärin määräyksestä. 
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8. ALTISTUMISEN ESTÄMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1. Altistumisen raja-arvot: 

Aineosat ja niiden raja-arvot, jotka edellyttävät valvontaa työtilassa: Tuote ei sisällä minään 
olennaisina määrinä materiaaleja, joiden kriittisiä arvoja on valvottava työpaikalla. 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen: 

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: tietoja ei ole saatavissa. 

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Noudata tavallisia bioturvallisuuskäytäntöjä 
mahdollisesti tarttuvien materiaalien käsittelyssä. Kemikaaleja käsiteltäessä on 
noudatettava tavanomaisia varotoimenpiteitä. 

Henkilökohtainen suojavarustus: 

Silmien/kasvojen suojaus: Käytä silmiensuojauslaitteita, jotka on testattu ja hyväksytty 
asianmukaisten hallituksen standardien, kuten NIOSH-standardin (Yhdysvallat), mukaisesti. 

Ihon suojaaminen: Käsittele käsineillä. Käsineet pitää tarkistaa ennen käyttöä. Käytä 
asianmukaista käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineen ulkopintaa) välttääksesi 
ihokosketuksen tämän tuotteen kanssa. Hävitä saastuneet käsineet käytön jälkeen 
sovellettavien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa kädet. 
Valittujen suojakäsineiden tulee täyttää tämän materiaalin käsittelyä koskevien standardien 
vaatimukset. 

Käsinemateriaalin läpäisyaika: Valmistajan määrittelemää suojakäsineiden tarkkaa 
läpäisyaikaa tulee noudattaa. 

Kehon suojaaminen: suojavaatetus. 

Hengityssuojaus: Hengityselinten suojaus: ei tarpeen.  

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen: Älä päästä tuotetta viemäriin. 

 

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1. Yleistä tietoa Ulkomuoto 

Olomuoto: neste.  

Väri: väritön.  

Haju: ei tietoja. 

9.2. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot  

pH: tietoja ei ole saatavissa. 

Sulamispiste/jäätymispiste: tietoja ei ole saatavissa.  

Kiehumispiste/kiehumisalue: tietoja ei ole saatavissa.  

Leimahduspiste: tietoja ei ole saatavissa. 

Syttyvyys (kiinteä, kaasu): tietoja ei ole saatavissa.  

Räjähdysominaisuudet: tietoja ei ole saatavissa. 

Hapettavuus: tietoja ei ole saatavissa.  

Höyrynpaine: tietoja ei ole saatavissa. 
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Suhteellinen tiheys: tietoja ei ole saatavissa.  

Liukoisuus: liukenee veteen. 

Vesiliukoisuus: vesiliukoinen. 

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: tietoja ei ole saatavissa.  

Viskositeetti: tietoja ei ole saatavissa. 

Höyryn tiheys: tietoja ei ole saatavissa.  

Haihtumisnopeus: tietoja ei ole saatavissa. 

9.3. Muut turvallisuustiedot: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

 

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

Reaktiivisuus: tietoja ei ole saatavissa. 

Kemiallinen stabiilisuus: vakaata suositelluissa varastointiolosuhteissa.  

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.  

Vältettävät olosuhteet: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

Vältettävät aineet: oleellisia lisätietoja ei ole saatavissa. 

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita. 

 

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Kuvaus erilaisista toksikologisista (terveys)vaikutuksista, joita voi ilmetä, jos käyttäjä joutuu 
kosketuksiin aineen tai valmisteen kanssa. 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Ihosyövyttävyys/-ärsytys: tietoja ei ole saatavissa. 

Vakava silmävaurio/-ärsytys: tietoja ei ole saatavissa.  

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: tietoja ei ole saatavissa.  

Mutageenisyys itusoluille: tietoja ei ole saatavissa. 

Karsinogeenisyys: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  

Lisääntymismyrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: tietoja ei ole saatavissa.  

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistus: tietoja ei ole saatavissa.  

Henkeen vetämisen vaara: tietoja ei ole saatavissa. 

Lisätiedot: RTECS: ei saatavissa. 

Muut myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Asianmukaisessa käsittelyssä ja ohjeiden mukaisessa 
käytössä tuotteella ei ole kokemuksemme ja käytössä olevien tietojen mukaan mitään 
haitallisia vaikutuksia. 
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12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 

Myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavissa. 

Pysyvyys ja hajoavuus: tietoja ei ole saatavissa.  

Biokertyvyyspotentiaali: tietoja ei ole saatavissa. 

Kulkeutuminen maaperässä: tietoja ei ole saatavissa. 

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tämä aine/seos ei sisällä mitään joko hitaasti hajoaviksi, 
biokertyviksi ja myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin voimakkaasti 
biokertyviksi (vPvB) luokiteltavia aineosia 0,1 %:n tai suuremmalla pitoisuudella. 

Muut haitalliset vaikutukset: tietoja ei ole saatavissa. 

 

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

Jätteenkäsittelymenetelmät 

Suositus: Hävitä jätteet sovellettavien kansallisten, alueellisten tai paikallisten määräysten 
mukaisesti. 

Puhdistamattomat pakkaukset 

Suositus: hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.  

Suositellut puhdistusaineet: vesi, tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa. 

 

14. KULJETUSTIEDOT 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

YK-numero: Ei ole kuljetussäännösten mukainen säännelty tuote.  

Asianmukainen rahtikirjan mukainen YK-nimitys: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

Kuljetuksen vaaraluokka: ei kuulu sääntelyn piiriin.  

Pakkausryhmä: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

Ympäristövaarat: ei kuulu sääntelyn piiriin.  

Käyttäjältä edellytettävät erityiset varotoimet: ei sovellu. 

Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti: ei 
sovellu.  

YK:n ”mallisäädös”: ei kuulu sääntelyn piiriin. 

 

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1. Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasetukset / ainetta tai seosta koskeva nimenomainen 
lainsäädäntö  

15.2. SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act -laki vuodelta 1986 – Yhdysvallat) 

Lainosa 355 (äärimmäisen vaaralliset aineet): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon.   
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Lainosa 313 (erityiset myrkylliset kemikaalit): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 

TSCA (Toxic Substances Control Act -laki): Kaikilla aineosilla on ACTIVE (aktiivinen) -arvo.  

Vaaralliset ilmansaasteet: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

Proposition 65 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää: mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymiseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä naisilla: 
mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon.  

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymiseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä miehillä: 
mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon.  

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan kehitykseen vaikuttavaa myrkyllisyyttä: mikään 
aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden luetteloon. 

Karsinogeeniset luokat 

EPA (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten 
aineiden luetteloon. 

TLV (ACGIH:n määrittämä raja-arvo): mikään aineosista ei kuulu vaarallisten aineiden 
luetteloon. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): mikään aineosista ei 
kuulu vaarallisten aineiden luetteloon.  

GHS-etikettimerkinnät: ei mitään. 

Varoitusmerkit: ei mitään.  

Huomiosana: ei mitään. 

Vaaralausekkeet: ei mitään. 

 

15.3. Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tälle tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 

 

16. MUUT TIEDOT 

Lyhenteet ja tunnuslyhenteet: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Yhdysvaltain 
teollisuushygieniaviranomaisten liitto) 

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society -järjestön jaosto)  

DOT: Department of Transportation (Yhdysvallat) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
(kemikaalien kansainvälinen harmonisoitu luokittelu- ja merkintäjärjestelmä)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (vaarallisten aineiden 
tunnistusjärjestelmä)  (Yhdysvallat) 

IATA: International Air Transport Association (kansainvälinen ilmaliikenneliitto)  
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (kansainvälinen vaarallisten 
tavaroiden merikuljetussäännöstö)  

LC50: tappava pitoisuus, 50 prosenttia 

LD50: tappava annos, 50 prosenttia 

NFPA: National Fire Protection Association (Yhdysvallat)  

NIOSH: Kansallinen työturvallisuusinstituutti  

OSHA: työturvallisuus ja -terveys (Yhdysvallat) 

PBT: Hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)  

PEL: sallittu altistusraja 

REL: suositeltu altistusraja (Recommended Exposure Limit)  

TLV: raja-arvo 

vPvB: erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet (very Persistent 
and very Bioaccumulative) 

 

Tässä esitetyt tiedot perustuvat kohtuulliseen tutkimukseen. LumiraDx UK tai sen tytäryhtiöt 
eivät kuitenkaan takaa näiden tietojen paikkansapitävyyttä. Kaikkia materiaalit voivat 
aiheuttaa tuntemattomia vaaroja, ja niitä tulee käyttää varoen. Tämä asiakirja on tarkoitettu 
vain oppaaksi, jonka avulla asianmukaisesti koulutettu henkilö voi käsitellä tähän 
tuotteeseen sisältyvää materiaalia asiaankuuluvaa varovaisuutta noudattaen. LumiraDx ei 
ole missään tapauksessa vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista. LumiraDx 
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Master Mix (pääseos) -tuotteen ja/tai 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Kit -sarjan käyttöön sovelletaan 
tuotteen teknisiä tietoja ja niihin sisältyviä rajoituksia. 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LOPPU 


