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LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 
Complete-sikkerhetsdatablad 

 

Produktnumre: 

 

LumiraDx referansenummer Komponent 

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

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

Saltblanding 

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

Extraction Buffer 

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

Masterblanding 

WI-30337 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Internkontroll og primerblanding (IC/P-blanding) 

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

Negativt kontrollmedium (neg. ktrl. med.) 

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

Positivt kontrollmedium (pos. ktrl. med.) 

 

Dato for revisjon: august  2022 
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Sikkerhetsdatablad 

I henhold til OSHA Hazard Communication standard 29CFR 1910.1200 

 

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/TILBEREDNING OG AV 
SELSKAPET/FORETAKET 

1.1. Identifikasjon av stoffet: 

Produktnavn: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Positivt 
kontrollmedium (pos. ktrl. med.) 

Produktnummer: WI-30339 

Bruk av stoffet: For in vitro-diagnostisk bruk (IVD). Bare bruk Rx.  

Bedriftsidentifikasjon:  LumiraDx UK Ltd, 

Enhet 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Storbritannia 

Telefonnummer: 1-888-586-4721 

Nødtelefon: USAs nasjonale responssenter: (1) 800 424 8802  

E-post til kundeservice: customerservices.US@lumiradx.com 

Nettsted: www.lumiradx.com 

 

2. FAREIDENTIFIKASJON 

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen: Ikke et farlig stoff eller blanding i henhold til 
Globally Harmonized System (GHS). 

2.2. Etikettelementer: 

GHS-etikettelementer: Ikke aktuelt.  

Farepiktogrammer: Ikke aktuelt.  

Signalord: Ikke aktuelt. 

Faresetninger: Ikke aktuelt. 

2.3. Andre farer: Dette stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være 
enten persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), eller svært persistente og svært 
bioakkumulerende (vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller høyere. 

 

3. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER 

Kjemisk karakterisering: Blandinger. 

Produktet inneholder ingen stoffer som ved gitt konsentrasjon anses å være 
helsefarlige. Vi anbefaler å håndtere alle kjemikalier med forsiktighet. 

 

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

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Generell informasjon: Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Hvis du 
føler deg uvel, kontakt lege (vis etiketten hvis mulig). 

Hudkontakt: Vask umiddelbart med vann og såpe og skyll grundig.  

Svelging: Ved svelging, søk legehjelp. 

Øyekontakt: Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med mye vann og kontakt lege. 

Innånding: Tilfør frisk luft. Hvis du føler deg uvel, søk lege. 

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede: Ingen ytterligere 
relevant informasjon tilgjengelig. 

4.3. Indikasjon på eventuell umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som er nødvendig: 
Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

 

5. BRANNSLUKKINGSTILTAK 

Egnede slokkemidler: Bruk tørrkjemikalier, CO2, vannspray eller `alkohol`-skum.  

Spesiell brannslukkingsprosedyre: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen: Ingen ytterligere relevant informasjon 
tilgjengelig. 

 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Sørg for passende personlig 
beskyttelse under fjerning av søl. Unngå å puste inn damper, tåke eller gass. Unngå 
langvarig kontakt med øyne, hud og klær. For personlig beskyttelse, se del 8. 

Miljømessige forholdsregler: Oppbevar forurenset vaskevann og avhend på riktig måte. 
Må ikke komme ned i kloakk/overflatevann eller grunnvann. 

Metoder og materialer for inneslutning og opprydding: Absorber væskekomponenter med 
væskebindende materiale. Plukk opp mekanisk. Rengjør det berørte området nøye; 
egnede rengjøringsmidler er: desinfeksjonsmiddel. 

Referanse til andre deler: Se del 13 for informasjon om avhending. 

 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Håndtering: Bruk personlig verneutstyr etter behov. Ingen spesielle håndteringsråd er 
nødvendig. 

Informasjon om beskyttelse mot eksplosjoner og branner: Ingen spesielle tiltak er 
nødvendig. 

Forholdsregler som skal tas ved håndtering og lagring: Oppbevares i et sikkert område. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Lagringsforhold: Hold beholderen tett lukket. Anbefalt oppbevaringstemperatur er ≤8 °C. 

Spesifikk bruk: For in vitro-diagnostisk bruk (IVD). Bare bruk Rx. 



 

 

 
4 av 43 

 

Dokumentnavn:  
 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-sikkerhetsdatablad 

Dokumentnummer:  SD-PROD-DOUT-00025 Revisjon:  1 

 

Dette dokumentet kontrolleres og utgis elektronisk i Grand Avenue. Papirkopier er ukontrollerte og bør ikke stoles på for den nyeste 
versjonen med mindre de er formelt utstedt og stemplet av QA. Laget med SD-QMS-TEM-00036 R.1 

 

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 

8.1. Eksponeringsgrenseverdier: 

Komponenter med grenseverdier som krever overvåking på arbeidsplassen: Produktet 
inneholder ingen relevante mengder materialer med kritiske verdier som må overvåkes 
på arbeidsplassen. 

8.2. Eksponeringskontroller: 

Passende tekniske kontroller: Ingen data tilgjengelig. 

Generelle verne- og hygienetiltak: Følg vanlig biosikkerhetspraksis for håndtering av 
potensielt smittefarlige materialer. Vanlige forholdsregler bør følges ved håndtering av 
kjemikalier. 

Personlig verneutstyr: 

Øye-/ansiktsbeskyttelse: Bruk utstyr for øyevern som er testet og godkjent under 
passende myndighetsstandarder som NIOSH (US). 

Hudbeskyttelse: Håndteres med hansker. Hansker må inspiseres før bruk. Bruk riktig 
teknikk for fjerning av hansker (uten å berøre hanskens ytre overflate) for å unngå 
hudkontakt med dette produktet. Kast kontaminerte hansker etter bruk i samsvar med 
gjeldende lover og god laboratoriepraksis. Vask og tørk hendene. De valgte 
vernehanskene skal tilfredsstille spesifikasjonene til relevante standarder for håndtering 
av dette materialet. 

Gjennomtrengningstid for hanskemateriale: Den nøyaktige gjennombruddstiden for 
vernehanskene bestemt av produsenten bør observeres. 

Kroppsbeskyttelse: Beskyttende arbeidsklær. 

Åndedrettsvern: Åndedrettsvern er ikke nødvendig.  

Miljøeksponeringskontroller: Ikke la produktet komme inn i avløpet. 

 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

9.1. Generell informasjon Utseende 

Skjema: Væske.  

Farge: Fargeløs.  

Lukt: Ingen data. 

9.2. Viktig informasjon om helse, sikkerhet og miljø  

pH: Ingen data tilgjengelig. 

Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data tilgjengelig.  

Kokepunkt/kokeområde: Ingen data tilgjengelig.  

Flammepunkt: Ingen data tilgjengelig. 

Brennbarhet (fast stoff, gass): Ingen data tilgjengelig.  

Eksplosive egenskaper: Ingen data tilgjengelig. 

Oksiderende egenskaper: Ingen data tilgjengelig.  
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Damptrykk: Ingen data tilgjengelig. 

Relativ tetthet: Ingen data tilgjengelig.  

Løselighet: Løselig i vann. 

Vannløselighet: Løselig. 

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann: Ingen data tilgjengelig.  

Viskositet: Ingen data tilgjengelig. 

Damptetthet: Ingen data tilgjengelig.  

Fordampningsrate: Ingen data tilgjengelig. 

9.3. Annen sikkerhetsinformasjon: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Reaktivitet: Ingen data tilgjengelig. 

Kjemisk stabilitet: Stabil under anbefalte lagringsforhold.  

Mulighet for farlige reaksjoner: Ingen farlige reaksjoner kjent. 

Forhold som skal unngås: Direkte sollys, ekstremt høye eller lave temperaturer og 
inkompatible materialer. 

Materialer som skal unngås: Sterke oksidasjonsmidler, syrer og baser. 

Farlige nedbrytningsprodukter: Karbonoksider, nitrogenoksider. Ingen dekomponering 
hvis lagret og påført som anvist. 

 

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 

Beskrivelse av ulike toksikologiske (helse)effekter som kan oppstå dersom brukeren 
kommer i kontakt med stoffet eller preparatet. 

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter  

Akutt forgiftning: Ingen data tilgjengelig. 

Hudetsing/-irritasjon: Ingen data tilgjengelig. 

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Ingen data tilgjengelig.  

Luftveis- eller hudsensibilisering: Ingen data tilgjengelig.  

Kimcellemutagenisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Kreftfremkallende egenskaper: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene 
ikke oppfylt.  

Reproduksjonstoksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering: Ingen data tilgjengelig.  

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering: Ingen data tilgjengelig.  

Aspirasjonsfare: Ingen data tilgjengelig. 

Ytterligere informasjon: RTECS: Ikke tilgjengelig. 
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De toksikologiske risikoene er ikke klassifisert på grunn av den lave konsentrasjonen av 
farlige ingredienser. 

 

11.2. Ytterligere toksikologisk informasjon: Når det brukes og håndteres i henhold til 
spesifikasjonene, har produktet ingen skadelige effekter i henhold til vår erfaring og 
informasjonen vi har fått. 

 

12. ØKOLOGISK INFORMASJON 

Toksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Persistens og nedbrytbarhet: Ingen data tilgjengelig.  

Bioakkumuleringspotensial: Ingen data tilgjengelig. 

Mobilitet i jord: Ingen data tilgjengelig. 

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: Dette stoffet/blandingen inneholder ingen 
komponenter som anses å være enten persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), eller 
svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller høyere. 

Andre negative effekter: Ingen data tilgjengelig. 

 

13. AVHENDINGSVURDERINGER 

Metoder for avfallsbehandling 

Anbefaling: Kast avfall i henhold til gjeldende nasjonale, regionale eller lokale forskrifter. 

Urenset emballasje 

Anbefaling: Avhending må skje i henhold til offentlige forskrifter.  

Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, om nødvendig med rengjøringsmidler. 

 

14. TRANSPORTINFORMASJON 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

FN-nummer: Ikke regulert i transportforskriftens forstand.  

FNs riktige fraktnavn: Ikke regulert. 

Transportfareklasse: Ikke regulert.  

Emballasjegruppe: Ikke regulert. 

Miljøfarer: Ikke regulert.  

Spesielle forholdsregler for bruker: Ikke aktuelt. 

Transport i bulk i henhold til vedlegg II i MARPOL73/78 og IBC-koden: Ikke aktuelt.  

FNs «modellforskrift»: Ikke regulert. 

  



 

 

 
7 av 43 

 

Dokumentnavn:  
 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-sikkerhetsdatablad 

Dokumentnummer:  SD-PROD-DOUT-00025 Revisjon:  1 

 

Dette dokumentet kontrolleres og utgis elektronisk i Grand Avenue. Papirkopier er ukontrollerte og bør ikke stoles på for den nyeste 
versjonen med mindre de er formelt utstedt og stemplet av QA. Laget med SD-QMS-TEM-00036 R.1 

15. JURIDISK INFORMASJON 

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøbestemmelser/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen: 
Ikke aktuelt 

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering: For dette produktet ble det ikke utført en 
sikkerhetsvurdering for kjemikalium. 

 

16. ANNEN INFORMASJON 

Forkortelser og akronymer: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk 
organisasjon for yrkeshygienikere) 

CAS: Chemical Abstracts Service (avdeling hos American Chemical Society)  

DOT: US Department of Transportation (Transportdepartementet) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalt 
harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA) (Identifikasjonssystem for 
farlige materialer, USA) 

IATA: International Air Transport Association (Den internasjonale organisasjonen for 
lufttransport) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-koden)  

LC50: Dødelig konsentrasjon, 50 prosent 

LD50: Dødelig dose, 50 prosent 

NFPA: National Fire Protection Association (USA) (internasjonal ideell organisasjon 
dedikert til å eliminere dødsfall, skader, eiendom og økonomisk tap på grunn av brann, 
elektriske og relaterte farer.)  

NIOSH: National Institute for Occupational Safety (Nasjonalt institutt for yrkessikkerhet)  

OSHA: Occupational Safety & Health (Yrkessikkerhet og helse) 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, bioakkumulerende og giftig)  

PEL: Tillatt eksponeringsgrense 

REL: Anbefalt eksponeringsgrense  

TLV: Terskelgrenseverdi 

vPvB: svært vedvarende og svært bioakkumulerende  
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Informasjonen her er basert på rimelig undersøkelse og forskning. LumiraDx UK eller 
dets tilknyttede selskaper garanterer imidlertid ikke nøyaktigheten av denne 
informasjonen. Alle materialer kan utgjøre ukjente farer og bør brukes med forsiktighet. 
Dette dokumentet er kun ment som en veiledning for riktig forholdsmessig håndtering av 
materialene i dette produktet av en person med god opplæring som bruker dette 
produktet. LumiraDx skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller 
følgeskader. Bruk av LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Positivt 
kontrollmedium (pos. ktrl. med.) og/eller LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 
Complete-sett er underlagt refererte og begrensninger inkludert 
produktspesifikasjonene. 

SLUTT PÅ SIKKERHETSDATABLAD 
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Sikkerhetsdatablad 

I henhold til OSHA Hazard Communication standard 29CFR 1910.1200 

 

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/TILBEREDNING OG AV 
SELSKAPET/FORETAKET 

1.1. Identifikasjon av stoffet: 

Produktnavn: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Negativt 
kontrollmedium (neg. ktrl. med.) 

Produktnummer: WI-30338 

Bruk av stoffet: For in vitro-diagnostisk bruk (IVD). Bare bruk Rx.  

Bedriftsidentifikasjon:  LumiraDx UK Ltd, 

Enhet 50 Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Storbritannia 

Telefonnummer: 1-888-586-4721 

Nødtelefon: USAs nasjonale responssenter: (1) 800 424 8802  

E-post til kundeservice: customerservices.US@lumiradx.com 

Nettsted: www.lumiradx.com 

 

2. FAREIDENTIFIKASJON 

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen: Ikke et farlig stoff eller blanding i henhold til 
Globally Harmonized System (GHS). 

2.2. Etikettelementer: 

GHS-etikettelementer: Ikke aktuelt.  

Farepiktogrammer: Ikke aktuelt.  

Signalord: Ikke aktuelt. 

Faresetninger: Ikke aktuelt. 

2.3. Andre farer: Dette stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være 
enten persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), eller svært persistente og svært 
bioakkumulerende (vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller høyere. 

 

3. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER 

Kjemisk karakterisering: Blandinger. 

Produktet inneholder ingen stoffer som ved gitt konsentrasjon anses å være 
helsefarlige. Vi anbefaler å håndtere alle kjemikalier med forsiktighet. 

Ytterligere informasjon: Ingen komponenter må avsløres i henhold til gjeldende 
forskrifter. 

 

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

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Generell informasjon: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

Hudkontakt: Vask umiddelbart med vann og såpe og skyll grundig.  

Svelging: Ved svelging, søk legehjelp. 

Øyekontakt: Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med mye vann og kontakt lege. 

Innånding: Tilfør frisk luft. Hvis du føler deg uvel, søk lege. 

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede: Ingen ytterligere 
relevant informasjon tilgjengelig. 

4.3. Indikasjon på eventuell umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som er nødvendig: 
Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

 

5. BRANNSLUKKINGSTILTAK 

Egnede slokkemidler: Bruk tørrkjemikalier, CO2, vannspray eller `alkohol`-skum.  

Spesiell brannslukkingsprosedyre: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen: Ingen ytterligere relevant informasjon 
tilgjengelig. 

 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Sørg for passende personlig 
beskyttelse under fjerning av søl. For personlig beskyttelse, se del 8. 

Miljømessige forholdsregler: Oppbevar forurenset vaskevann og avhend på riktig måte. 
Må ikke komme ned i kloakk/overflatevann eller grunnvann. 

Metoder og materialer for inneslutning og opprydding: Absorber væskekomponenter med 
væskebindende materiale. Plukk opp mekanisk. Rengjør det berørte området nøye; 
egnede rengjøringsmidler er: desinfeksjonsmiddel. 

Referanse til andre deler: Se del 13 for informasjon om avhending. 

 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Håndtering: Bruk personlig verneutstyr etter behov. Ingen spesielle håndteringsråd er 
nødvendig. 

Informasjon om beskyttelse mot eksplosjoner og branner: Ingen spesielle tiltak er 
nødvendig. 

Forholdsregler som skal tas ved håndtering og lagring: Oppbevares i et sikkert område. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Lagringsforhold: Hold beholderen tett lukket. Anbefalt oppbevaringstemperatur -25 °C til 
-15 °C. 

Spesifikk bruk: For in vitro-diagnostisk bruk (IVD). Bare bruk Rx. 
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8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 

8.1. Eksponeringsgrenseverdier: 

Komponenter med grenseverdier som krever overvåking på arbeidsplassen: Produktet 
inneholder ingen relevante mengder materialer med kritiske verdier som må overvåkes 
på arbeidsplassen. 

8.2. Eksponeringskontroller: 

Passende tekniske kontroller: Ingen data tilgjengelig. 

Generelle verne- og hygienetiltak: Følg vanlig biosikkerhetspraksis for håndtering av 
potensielt smittefarlige materialer. Vanlige forholdsregler bør følges ved håndtering av 
kjemikalier. 

Personlig verneutstyr: 

Øye-/ansiktsbeskyttelse: Bruk utstyr for øyevern som er testet og godkjent under 
passende myndighetsstandarder som NIOSH (US). 

Hudbeskyttelse: Håndteres med hansker. Hansker må inspiseres før bruk. Bruk riktig 
teknikk for fjerning av hansker (uten å berøre hanskens ytre overflate) for å unngå 
hudkontakt med dette produktet. Kast kontaminerte hansker etter bruk i samsvar med 
gjeldende lover og god laboratoriepraksis. Vask og tørk hendene. De valgte 
vernehanskene skal tilfredsstille spesifikasjonene til relevante standarder for håndtering 
av dette materialet. 

Gjennomtrengningstid for hanskemateriale: Den nøyaktige gjennombruddstiden for 
vernehanskene bestemt av produsenten bør observeres. 

Kroppsbeskyttelse: Beskyttende arbeidsklær. 

Åndedrettsvern: Åndedrettsvern er ikke nødvendig.  

Miljøeksponeringskontroller: Ikke la produktet komme inn i avløpet. 

 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

9.1. Generell informasjon Utseende 

Skjema: Væske.  

Farge: Fargeløs.  

Lukt: Luktfri. 

9.2. Viktig informasjon om helse, sikkerhet og miljø  

pH: Ingen data tilgjengelig. 

Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data tilgjengelig.  

Kokepunkt/kokeområde: Ingen data tilgjengelig. 

Flammepunkt: Ingen data tilgjengelig. 

Brennbarhet (fast stoff, gass): Ingen data tilgjengelig.  

Eksplosive egenskaper: Ingen data tilgjengelig. 

Oksiderende egenskaper: Ingen data tilgjengelig.  

Damptrykk: Ingen data tilgjengelig. 
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Relativ tetthet: Ingen data tilgjengelig.  

Løselighet: Løselig i vann. 

Vannløselighet: Løselig. 

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann: Ingen data tilgjengelig.  

Viskositet: Ingen data tilgjengelig. 

Damptetthet: Ingen data tilgjengelig.  

Fordampningsrate: Ingen data tilgjengelig. 

9.3. Annen sikkerhetsinformasjon: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Reaktivitet: Ingen data tilgjengelig. 

Kjemisk stabilitet: Stabil under anbefalte lagringsforhold.  

Mulighet for farlige reaksjoner: Ingen farlige reaksjoner kjent.  

Forhold som skal unngås: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

Materialer som skal unngås: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen farlige nedbrytningsprodukter kjent. 

 

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 

Beskrivelse av ulike toksikologiske (helse)effekter som kan oppstå dersom brukeren 
kommer i kontakt med stoffet eller preparatet. 

 

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter  

Akutt forgiftning: Ingen data tilgjengelig. 

Hudetsing/-irritasjon: Ingen data tilgjengelig. 

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Ingen data tilgjengelig.  

Luftveis- eller hudsensibilisering: Ingen data tilgjengelig.  

Kimcellemutagenisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Kreftfremkallende egenskaper: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene 
ikke oppfylt.  

Reproduksjonstoksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering: Ingen data tilgjengelig.  

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering: Ingen data tilgjengelig.  

Aspirasjonsfare: Ingen data tilgjengelig. 

Ytterligere informasjon: RTECS: Ikke tilgjengelig.  
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Ytterligere toksikologisk informasjon: Når det brukes og håndteres i henhold til 
spesifikasjonene, har produktet ingen skadelige effekter i henhold til vår erfaring og 
informasjonen vi har fått. 

 

12. ØKOLOGISK INFORMASJON 

Toksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Persistens og nedbrytbarhet: Ingen data tilgjengelig.  

Bioakkumuleringspotensial: Ingen data tilgjengelig. 

Mobilitet i jord: Ingen data tilgjengelig. 

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: Dette stoffet/blandingen inneholder ingen 
komponenter som anses å være enten persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), 
eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller 
høyere. 

Andre negative effekter: Ingen data tilgjengelig. 

 

13. AVHENDINGSVURDERINGER 

Metoder for avfallsbehandling 

Anbefaling: Kast avfall i henhold til gjeldende nasjonale, regionale eller lokale forskrifter. 

Urenset emballasje 

Anbefaling: Avhending må skje i henhold til offentlige forskrifter.  

Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, om nødvendig med rengjøringsmidler. 

 

14. TRANSPORTINFORMASJON 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

FN-nummer: Ikke regulert i transportforskriftens forstand.  

FNs riktige fraktnavn: Ikke regulert. 

Transportfareklasse: Ikke regulert.  

Emballasjegruppe: Ikke regulert. 

Miljøfarer: Ikke regulert.  

Spesielle forholdsregler for bruker: Ikke aktuelt. 

Transport i bulk i henhold til vedlegg II i MARPOL73/78 og IBC-koden: Ikke aktuelt.  

FNs «modellforskrift»: Ikke regulert. 

 

15. JURIDISK INFORMASJON 

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikke for stoffet eller blandingen 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 - USA) 

Del 355 (ekstremt farlige stoffer): Ingen av ingrediensene er oppført.  
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Del 313 (Oppføringer av spesifikke giftige kjemikalier): Ingen av ingrediensene er 
oppført. 

TSCA (lov om kontroll av giftige stoffer): Alle komponenter har verdien AKTIV.  

Farlige luftforurensninger: Ingen av ingrediensene er oppført. 

Forslag 65 

Kjemikalier kjent for å forårsake kreft: Ingen av ingrediensene er oppført. 

Kjemikalier kjent for å forårsake reproduksjonstoksisitet for kvinner: Ingen av 
ingrediensene er oppført. 

Kjemikalier kjent for å forårsake reproduksjonstoksisitet for menn: Ingen av 
ingrediensene er oppført.  

Kjemikalier kjent for å forårsake utviklingstoksisitet: Ingen av ingrediensene er oppført. 

Kreftfremkallende kategorier 

EPA (Environmental Protection Agency, miljøvernbyrå): Ingen av ingrediensene er 
oppført. 

TLV (terskelgrenseverdi etablert av ACGIH): Ingen av ingrediensene er oppført. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health, nasjonalt institutt for 
yrkessikkerhet og helse): Ingen av ingrediensene er oppført. 

GHS-etikettelementer: Ingen.  

Farepiktogrammer: Ingen.  

Signalord: Ingen. 

Faresetninger: Ingen. 

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering: For dette produktet ble det ikke utført en 
sikkerhetsvurdering for kjemikalium. 

16. ANNEN INFORMASJON 

Forkortelser og akronymer: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk 
organisasjon for yrkeshygienikere) 

CAS: Chemical Abstracts Service (avdeling hos American Chemical Society)  

DOT: US Department of Transportation (Transportdepartementet) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalt 
harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA) (Identifikasjonssystem for 
farlige materialer, USA) 

IATA: International Air Transport Association (Den internasjonale organisasjonen for 
lufttransport) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-koden)  

LC50: Dødelig konsentrasjon, 50 prosent 

LD50: Dødelig dose, 50 prosent 
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NFPA: National Fire Protection Association (USA) (internasjonal ideell organisasjon 
dedikert til å eliminere dødsfall, skader, eiendom og økonomisk tap på grunn av brann, 
elektriske og relaterte farer.)  

NIOSH: National Institute for Occupational Safety OSHA: (Nasjonalt institutt for 
yrkessikkerhet OSHA:) Occupational Safety & Health (Yrkessikkerhet og helse) 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, bioakkumulerende og giftig)  

PEL: Tillatt eksponeringsgrense 

REL: Anbefalt eksponeringsgrense  

TLV: Terskelgrenseverdi 

vPvB: svært vedvarende og svært bioakkumulerende 

 

Informasjonen her er basert på rimelig undersøkelse og forskning. LumiraDx UK eller 
dets tilknyttede selskaper garanterer imidlertid ikke nøyaktigheten av denne 
informasjonen. Alle materialer kan utgjøre ukjente farer og bør brukes med forsiktighet. 
Dette dokumentet er kun ment som en veiledning for riktig forholdsmessig håndtering av 
materialene i dette produktet av en person med god opplæring som bruker dette 
produktet. LumiraDx skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller 
følgeskader. Bruk av LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Negativt 
kontrollmedium (neg. ktrl. med.) og/eller LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 
Complete-sett er underlagt refererte og begrensninger inkludert 
produktspesifikasjonene. 

SLUTT PÅ SIKKERHETSDATABLAD 
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Sikkerhetsdatablad 

I henhold til OSHA Hazard Communication standard 29CFR 1910.1200 

 

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/TILBEREDNING OG AV 
SELSKAPET/FORETAKET 

1.1. Identifikasjon av stoffet: 

Produktnavn: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -saltblanding  

Produktnummer: WI-30334 

Bruk av stoffet: For in vitro-diagnostisk bruk (IVD). Bare bruk Rx. 

Bedriftsidentifikasjon:  LumiraDx UK Ltd, 

Enhet 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Storbritannia 

Telefonnummer: 1-888-586-4721 

Nødtelefon: USAs nasjonale responssenter: (1) 800 424 8802  

E-post til kundeservice:  customerservices.US@lumiradx.com 

Nettsted: www.lumiradx.com 

 

2. FAREIDENTIFIKASJON 

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen: Ikke et farlig stoff eller blanding i henhold til 
Globally Harmonized System (GHS). 

2.2. Etikettelementer: 

GHS-etikettelementer: Ikke aktuelt.  

Farepiktogrammer: Ikke aktuelt.  

Signalord: Ikke aktuelt. 

Faresetninger: Ikke aktuelt. 

2.3. Andre farer: Dette stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være 
enten persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), eller svært persistente og svært 
bioakkumulerende (vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller høyere. 

 

3. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER 

Kjemisk karakterisering: Blandinger. 

Produktet inneholder ingen stoffer som ved gitt konsentrasjon anses å være 
helsefarlige. Vi anbefaler å håndtere alle kjemikalier med forsiktighet. 

Ytterligere informasjon: Ingen komponenter må avsløres i henhold til gjeldende 
forskrifter. 

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

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Generell informasjon: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

Hudkontakt: Vask umiddelbart med vann og såpe og skyll grundig.  

Svelging: Ved svelging, søk legehjelp. 

Øyekontakt: Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med mye vann og kontakt lege. 

Innånding: Tilfør frisk luft. Hvis du føler deg uvel, søk lege. 

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede: Ingen ytterligere 
relevant informasjon tilgjengelig. 

4.3. Indikasjon på eventuell umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som er nødvendig: 
Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

 

5. BRANNSLUKKINGSTILTAK 

Egnede slokkemidler: Bruk tørrkjemikalier, CO2, vannspray eller `alkohol`-skum.  

Spesiell brannslukkingsprosedyre: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen: Ingen ytterligere relevant informasjon 
tilgjengelig. 

 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Sørg for passende personlig 
beskyttelse under fjerning av søl. For personlig beskyttelse, se del 8. 

Miljømessige forholdsregler: Oppbevar forurenset vaskevann og avhend på riktig måte. 
Må ikke komme ned i kloakk/overflatevann eller grunnvann. 

Metoder og materialer for inneslutning og opprydding: Absorber væskekomponenter med 
væskebindende materiale. Plukk opp mekanisk. Rengjør det berørte området nøye; 
egnede rengjøringsmidler er: desinfeksjonsmiddel. 

Referanse til andre deler: Se del 13 for informasjon om avhending. 

 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Håndtering: Bruk personlig verneutstyr etter behov. Ingen spesielle håndteringsråd er 
nødvendig. 

Informasjon om beskyttelse mot eksplosjoner og branner: Ingen spesielle tiltak er 
nødvendig. 

Forholdsregler som skal tas ved håndtering og lagring: Oppbevares i et sikkert område. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Lagringsforhold: Hold beholderen tett lukket. Anbefalt oppbevaringstemperatur -25 °C til 
-15 °C. 
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Spesifikk bruk: For in vitro-diagnostisk bruk (IVD). Bare bruk Rx. 
 

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 

8.1. Eksponeringsgrenseverdier: 

Komponenter med grenseverdier som krever overvåking på arbeidsplassen: Produktet 
inneholder ingen relevante mengder materialer med kritiske verdier som må overvåkes 
på arbeidsplassen. 

8.2. Eksponeringskontroller: 

Passende tekniske kontroller: Ingen data tilgjengelig. 

Generelle verne- og hygienetiltak: Følg vanlig biosikkerhetspraksis for håndtering av 
potensielt smittefarlige materialer. Vanlige forholdsregler bør følges ved håndtering av 
kjemikalier. 

Personlig verneutstyr: 

Øye-/ansiktsbeskyttelse: Bruk utstyr for øyevern som er testet og godkjent under 
passende myndighetsstandarder som NIOSH (US). 

Hudbeskyttelse: Håndteres med hansker. Hansker må inspiseres før bruk. Bruk riktig 
teknikk for fjerning av hansker (uten å berøre hanskens ytre overflate) for å unngå 
hudkontakt med dette produktet. Kast kontaminerte hansker etter bruk i samsvar med 
gjeldende lover og god laboratoriepraksis. Vask og tørk hendene. De valgte 
vernehanskene skal tilfredsstille spesifikasjonene til relevante standarder for håndtering 
av dette materialet. 

Gjennomtrengningstid for hanskemateriale: Den nøyaktige gjennombruddstiden for 
vernehanskene bestemt av produsenten bør observeres. 

Kroppsbeskyttelse: Beskyttende arbeidsklær. 

Åndedrettsvern: Åndedrettsvern er ikke nødvendig.  

Miljøeksponeringskontroller: Ikke la produktet komme inn i avløpet. 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

9.1. Generell informasjon Utseende 

Skjema: Væske.  

Farge: Fargeløs.  

Lukt: Ingen data. 

9.2. Viktig informasjon om helse, sikkerhet og miljø  

pH: Ingen data tilgjengelig. 

Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data tilgjengelig.  

Kokepunkt/kokeområde: Ingen data tilgjengelig.  

Flammepunkt: Ingen data tilgjengelig. 

Brennbarhet (fast stoff, gass): Ingen data tilgjengelig.  

Eksplosive egenskaper: Ingen data tilgjengelig. 

Oksiderende egenskaper: Ingen data tilgjengelig.  
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Damptrykk: Ingen data tilgjengelig. 

Relativ tetthet: Ingen data tilgjengelig.  

Løselighet: Løselig i vann. 

Vannløselighet: Løselig. 

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann: Ingen data tilgjengelig.  

Viskositet: Ingen data tilgjengelig. 

Damptetthet: Ingen data tilgjengelig.  

Fordampningsrate: Ingen data tilgjengelig. 

9.3. Annen sikkerhetsinformasjon: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Reaktivitet: Ingen data tilgjengelig. 

Kjemisk stabilitet: Stabil under anbefalte lagringsforhold.  

Mulighet for farlige reaksjoner: Ingen farlige reaksjoner kjent.  

Forhold som skal unngås: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

Materialer som skal unngås: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen farlige nedbrytningsprodukter kjent. 

 

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 

Beskrivelse av ulike toksikologiske (helse)effekter som kan oppstå dersom brukeren 
kommer i kontakt med stoffet eller preparatet. 

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter Akutt toksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Hudetsing/-irritasjon: Ingen data tilgjengelig. 

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Ingen data tilgjengelig.  

Luftveis- eller hudsensibilisering: Ingen data tilgjengelig.  

Kimcellemutagenisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Kreftfremkallende egenskaper: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene 
ikke oppfylt.  

Reproduksjonstoksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering: Ingen data tilgjengelig.  

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering: Ingen data tilgjengelig.  

Aspirasjonsfare: Ingen data tilgjengelig. 

Ytterligere informasjon: RTECS: Ikke tilgjengelig. 

Ytterligere toksikologisk informasjon: Når det brukes og håndteres i henhold til 
spesifikasjonene, har produktet ingen skadelige effekter i henhold til vår erfaring og 
informasjonen vi har fått. 
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12. ØKOLOGISK INFORMASJON 

Toksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Persistens og nedbrytbarhet: Ingen data tilgjengelig.  

Bioakkumuleringspotensial: Ingen data tilgjengelig. 

Mobilitet i jord: Ingen data tilgjengelig. 

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: Dette stoffet/blandingen inneholder ingen 
komponenter som anses å være enten persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), eller 
svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller høyere. 

Andre negative effekter: Ingen data tilgjengelig. 

 

13. AVHENDINGSVURDERINGER 

Metoder for avfallsbehandling 

Anbefaling: Kast avfall i henhold til gjeldende nasjonale, regionale eller lokale forskrifter. 

Urenset emballasje 

Anbefaling: Avhending må skje i henhold til offentlige forskrifter.  

Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, om nødvendig med rengjøringsmidler. 

 

14. TRANSPORTINFORMASJON 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

FN-nummer: Ikke regulert i transportforskriftens forstand.  

FNs riktige fraktnavn: Ikke regulert. 

Transportfareklasse: Ikke regulert.  

Emballasjegruppe: Ikke regulert. 

Miljøfarer: Ikke regulert.  

Spesielle forholdsregler for bruker: Ikke aktuelt. 

Transport i bulk i henhold til vedlegg II i MARPOL73/78 og IBC-koden: Ikke aktuelt.  

FNs «modellforskrift»: Ikke regulert. 

15. JURIDISK INFORMASJON 

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikke for stoffet eller blandingen 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 - USA) 

Del 355 (ekstremt farlige stoffer): Ingen av ingrediensene er oppført.  

Del 313 (Oppføringer av spesifikke giftige kjemikalier): Ingen av ingrediensene er oppført. 

TSCA (lov om kontroll av giftige stoffer): Alle komponenter har verdien AKTIV.  

Farlige luftforurensninger: Ingen av ingrediensene er oppført. 

Forslag 65 

Kjemikalier kjent for å forårsake kreft: Ingen av ingrediensene er oppført. 
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Kjemikalier kjent for å forårsake reproduksjonstoksisitet for kvinner: Ingen av 
ingrediensene er oppført. 

Kjemikalier kjent for å forårsake reproduksjonstoksisitet for menn: Ingen av 
ingrediensene er oppført.  

Kjemikalier kjent for å forårsake utviklingstoksisitet: Ingen av ingrediensene er oppført. 

Kreftfremkallende kategorier 

EPA (Environmental Protection Agency, miljøvernbyrå): Ingen av ingrediensene er oppført. 

TLV (terskelgrenseverdi etablert av ACGIH): Ingen av ingrediensene er oppført. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health, nasjonalt institutt for 
yrkessikkerhet og helse): Ingen av ingrediensene er oppført. 

GHS-etikettelementer: Ingen.  

Farepiktogrammer: Ingen.  

Signalord: Ingen. 

Faresetninger: Ingen. 

 

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering: For dette produktet ble det ikke utført en 
sikkerhetsvurdering for kjemikalium. 

 

16. ANNEN INFORMASJON 

Forkortelser og akronymer: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk 
organisasjon for yrkeshygienikere) 

CAS: Chemical Abstracts Service (avdeling hos American Chemical Society)  

DOT: US Department of Transportation (Transportdepartementet) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalt 
harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA) (Identifikasjonssystem for 
farlige materialer, USA) 

IATA: International Air Transport Association (Den internasjonale organisasjonen for 
lufttransport) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-koden)  

LC50: Dødelig konsentrasjon, 50 prosent 

LD50: Dødelig dose, 50 prosent 

NFPA: National Fire Protection Association (USA) (internasjonal ideell organisasjon 
dedikert til å eliminere dødsfall, skader, eiendom og økonomisk tap på grunn av brann, 
elektriske og relaterte farer.)  

NIOSH: National Institute for Occupational Safety (Nasjonalt institutt for yrkessikkerhet)  

OSHA: Occupational Safety & Health (Yrkessikkerhet og helse) 
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PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, bioakkumulerende og giftig)  

PEL: Tillatt eksponeringsgrense 

REL: Anbefalt eksponeringsgrense  

TLV: Terskelgrenseverdi 

vPvB: svært vedvarende og svært bioakkumulerende 

 

Informasjonen her er basert på rimelig undersøkelse og forskning. LumiraDx UK eller 
dets tilknyttede selskaper garanterer imidlertid ikke nøyaktigheten av denne 
informasjonen. Alle materialer kan utgjøre ukjente farer og bør brukes med forsiktighet. 
Dette dokumentet er kun ment som en veiledning for riktig forholdsmessig håndtering av 
materialene i dette produktet av en person med god opplæring som bruker dette 
produktet. LumiraDx skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller 
følgeskader. Bruk av LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -
saltblanding og/eller LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-sett er 
underlagt refererte og begrensninger inkludert produktspesifikasjonene. 

SLUTT PÅ SIKKERHETSDATABLAD 
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Sikkerhetsdatablad 

I henhold til OSHA Hazard Communication standard 29CFR 1910.1200 

 

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/TILBEREDNING OG AV 
SELSKAPET/FORETAKET 

1.1. Identifikasjon av stoffet: 

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

Produktnummer: WI-30335 

Bruk av stoffet: For in vitro-diagnostisk bruk (IVD). Bare bruk Rx. 

Bedriftsidentifikasjon:  LumiraDx UK Ltd, 

Enhet 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Storbritannia 

Telefonnummer: 1-888-586-4721 

Nødtelefon: USAs nasjonale responssenter: (1) 800 424 8802  

E-post til kundeservice:  customerservices.US@lumiradx.com 

Nettsted: www.lumiradx.com 

 

2. FAREIDENTIFIKASJON 

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen: Ikke et farlig stoff eller blanding i henhold til 
Globally Harmonized System (GHS). 

2.2. Etikettelementer: 

GHS-etikettelementer: Ikke aktuelt.  

Farepiktogrammer: Ikke aktuelt.  

Signalord: Ikke aktuelt. 

Faresetninger: Ikke aktuelt. 

2.3. Andre farer: Dette stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være 
enten persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), eller svært persistente og svært 
bioakkumulerende (vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller høyere. 

 

3. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER 

Kjemisk karakterisering: Blandinger. 

Produktet inneholder ingen stoffer som ved gitt konsentrasjon anses å være 
helsefarlige. Vi anbefaler å håndtere alle kjemikalier med forsiktighet. 

Ytterligere informasjon: Ingen komponenter må avsløres i henhold til gjeldende 
forskrifter. 

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

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Generell informasjon: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

Hudkontakt: Vask umiddelbart med vann og såpe og skyll grundig.  

Svelging: Ved svelging, søk legehjelp. 

Øyekontakt: Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med mye vann og kontakt lege. 

Innånding: Tilfør frisk luft. Hvis du føler deg uvel, søk lege. 

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede: Ingen ytterligere 
relevant informasjon tilgjengelig. 

4.3. Indikasjon på eventuell umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som er nødvendig: 
Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

 

5. BRANNSLUKKINGSTILTAK 

Egnede slokkemidler: Bruk tørrkjemikalier, CO2, vannspray eller `alkohol`-skum.  

Spesiell brannslukkingsprosedyre: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen: Ingen ytterligere relevant informasjon 
tilgjengelig. 

 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Sørg for passende personlig 
beskyttelse under fjerning av søl. For personlig beskyttelse, se del 8. 

Miljømessige forholdsregler: Oppbevar forurenset vaskevann og avhend på riktig måte. 
Må ikke komme ned i kloakk/overflatevann eller grunnvann. 

Metoder og materialer for inneslutning og opprydding: Absorber væskekomponenter med 
væskebindende materiale. Plukk opp mekanisk. Rengjør det berørte området nøye; 
egnede rengjøringsmidler er: desinfeksjonsmiddel. 

Referanse til andre deler: Se del 13 for informasjon om avhending. 

 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Håndtering: Bruk personlig verneutstyr etter behov. Ingen spesielle håndteringsråd er 
nødvendig. 

Informasjon om beskyttelse mot eksplosjoner og branner: Ingen spesielle tiltak er 
nødvendig. 

Forholdsregler som skal tas ved håndtering og lagring: Oppbevares i et sikkert område. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Lagringsforhold: Hold beholderen tett lukket. Anbefalt oppbevaringstemperatur -25 °C til 
-15 °C. 

Spesifikk bruk: For in vitro-diagnostisk bruk (IVD). Bare bruk Rx. 
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8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 

8.1. Eksponeringsgrenseverdier: 

Komponenter med grenseverdier som krever overvåking på arbeidsplassen: Produktet 
inneholder ingen relevante mengder materialer med kritiske verdier som må overvåkes 
på arbeidsplassen. 

8.2. Eksponeringskontroller: 

Passende tekniske kontroller: Ingen data tilgjengelig. 

Generelle verne- og hygienetiltak: Følg vanlig biosikkerhetspraksis for håndtering av 
potensielt smittefarlige materialer. Vanlige forholdsregler bør følges ved håndtering av 
kjemikalier. 

Personlig verneutstyr: 

Øye-/ansiktsbeskyttelse: Bruk utstyr for øyevern som er testet og godkjent under 
passende myndighetsstandarder som NIOSH (US). 

Hudbeskyttelse: Håndteres med hansker. Hansker må inspiseres før bruk. Bruk riktig 
teknikk for fjerning av hansker (uten å berøre hanskens ytre overflate) for å unngå 
hudkontakt med dette produktet. Kast kontaminerte hansker etter bruk i samsvar med 
gjeldende lover og god laboratoriepraksis. Vask og tørk hendene. De valgte 
vernehanskene skal tilfredsstille spesifikasjonene til relevante standarder for håndtering 
av dette materialet. 

Gjennomtrengningstid for hanskemateriale: Den nøyaktige gjennombruddstiden for 
vernehanskene bestemt av produsenten bør observeres. 

Kroppsbeskyttelse: Beskyttende arbeidsklær. 

Åndedrettsvern: Åndedrettsvern er ikke nødvendig.  

Miljøeksponeringskontroller: Ikke la produktet komme inn i avløpet. 

 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

9.1. Generell informasjon Utseende 

Skjema: Væske.  

Farge: Fargeløs.  

Lukt: Ingen data. 

9.2. Viktig informasjon om helse, sikkerhet og miljø  

pH: Ingen data tilgjengelig. 

Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data tilgjengelig.  

Kokepunkt/kokeområde: Ingen data tilgjengelig.  

Flammepunkt: Ingen data tilgjengelig. 

Brennbarhet (fast stoff, gass): Ingen data tilgjengelig.  

Eksplosive egenskaper: Ingen data tilgjengelig. 

Oksiderende egenskaper: Ingen data tilgjengelig.  
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Damptrykk: Ingen data tilgjengelig. 

Relativ tetthet: Ingen data tilgjengelig.  

Løselighet: Løselig i vann. 

Vannløselighet: Løselig. 

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann: Ingen data tilgjengelig.  

Viskositet: Ingen data tilgjengelig. 

Damptetthet: Ingen data tilgjengelig.  

Fordampningsrate: Ingen data tilgjengelig. 

9.3. Annen sikkerhetsinformasjon: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Reaktivitet: Ingen data tilgjengelig. 

Kjemisk stabilitet: Stabil under anbefalte lagringsforhold.  

Mulighet for farlige reaksjoner: Ingen farlige reaksjoner kjent.  

Forhold som skal unngås: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

Materialer som skal unngås: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen farlige nedbrytningsprodukter kjent. 

 

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 

Beskrivelse av ulike toksikologiske (helse)effekter som kan oppstå dersom brukeren 
kommer i kontakt med stoffet eller preparatet. 

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter Akutt toksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Hudetsing/-irritasjon: Ingen data tilgjengelig. 

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Ingen data tilgjengelig.  

Luftveis- eller hudsensibilisering: Ingen data tilgjengelig.  

Kimcellemutagenisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Kreftfremkallende egenskaper: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene 
ikke oppfylt. Reproduksjonstoksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering: Ingen data tilgjengelig.  

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering: Ingen data tilgjengelig.  

Aspirasjonsfare: Ingen data tilgjengelig. 

Ytterligere informasjon: RTECS: Ikke tilgjengelig. 

Ytterligere toksikologisk informasjon: Når det brukes og håndteres i henhold til 
spesifikasjonene, har produktet ingen skadelige effekter i henhold til vår erfaring og 
informasjonen vi har fått. 
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12. ØKOLOGISK INFORMASJON 

Toksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Persistens og nedbrytbarhet: Ingen data tilgjengelig.  

Bioakkumuleringspotensial: Ingen data tilgjengelig. 

Mobilitet i jord: Ingen data tilgjengelig. 

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: Dette stoffet/blandingen inneholder ingen 
komponenter som anses å være enten persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), 
eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller 
høyere. 

Andre negative effekter: Ingen data tilgjengelig. 

 

13. AVHENDINGSVURDERINGER 

Metoder for avfallsbehandling 

Anbefaling: Kast avfall i henhold til gjeldende nasjonale, regionale eller lokale forskrifter. 

Urenset emballasje 

Anbefaling: Avhending må skje i henhold til offentlige forskrifter.  

Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, om nødvendig med rengjøringsmidler. 

 

14. TRANSPORTINFORMASJON 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

FN-nummer: Ikke regulert i transportforskriftens forstand.  

FNs riktige fraktnavn: Ikke regulert. 

Transportfareklasse: Ikke regulert.  

Emballasjegruppe: Ikke regulert. 

Miljøfarer: Ikke regulert.  

Spesielle forholdsregler for bruker: Ikke aktuelt. 

Transport i bulk i henhold til vedlegg II i MARPOL73/78 og IBC-koden: Ikke aktuelt.  

FNs «modellforskrift»: Ikke regulert. 

15. JURIDISK INFORMASJON 

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 - USA) 

Del 355 (ekstremt farlige stoffer): Ingen av ingrediensene er oppført.  

Del 313 (Oppføringer av spesifikke giftige kjemikalier): Ingen av ingrediensene er 
oppført. 

TSCA (lov om kontroll av giftige stoffer): Alle komponenter har verdien AKTIV.  

Farlige luftforurensninger: Ingen av ingrediensene er oppført. 
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Forslag 65 

Kjemikalier kjent for å forårsake kreft: Ingen av ingrediensene er oppført. 

Kjemikalier kjent for å forårsake reproduksjonstoksisitet for kvinner: Ingen av 
ingrediensene er oppført. 

Kjemikalier kjent for å forårsake reproduksjonstoksisitet for menn: Ingen av 
ingrediensene er oppført.  

Kjemikalier kjent for å forårsake utviklingstoksisitet: Ingen av ingrediensene er oppført. 

Kreftfremkallende kategorier 

EPA (Environmental Protection Agency, miljøvernbyrå): Ingen av ingrediensene er 
oppført. 

TLV (terskelgrenseverdi etablert av ACGIH): Ingen av ingrediensene er oppført. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health, nasjonalt institutt for 
yrkessikkerhet og helse): Ingen av ingrediensene er oppført. 

GHS-etikettelementer: Ingen.  

Farepiktogrammer: Ingen.  

Signalord: Ingen. 

Faresetninger: Ingen. 

 

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering: For dette produktet ble det ikke utført en 
sikkerhetsvurdering for kjemikalium. 

 

16. ANNEN INFORMASJON 

Forkortelser og akronymer: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk 
organisasjon for yrkeshygienikere) 

CAS: Chemical Abstracts Service (avdeling hos American Chemical Society)  

DOT: US Department of Transportation (Transportdepartementet) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalt 
harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA) (Identifikasjonssystem for 
farlige materialer, USA) 

IATA: International Air Transport Association (Den internasjonale organisasjonen for 
lufttransport) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-koden)  

LC50: Dødelig konsentrasjon, 50 prosent 

LD50: Dødelig dose, 50 prosent 

NFPA: National Fire Protection Association (USA) (internasjonal ideell organisasjon 
dedikert til å eliminere dødsfall, skader, eiendom og økonomisk tap på grunn av brann, 
elektriske og relaterte farer.)  
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NIOSH: National Institute for Occupational Safety (Nasjonalt institutt for yrkessikkerhet)  

OSHA: Occupational Safety & Health (Yrkessikkerhet og helse) 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, bioakkumulerende og giftig)  

PEL: Tillatt eksponeringsgrense 

REL: Anbefalt eksponeringsgrense  

TLV: Terskelgrenseverdi 

vPvB: svært vedvarende og svært bioakkumulerende 

 

 

Informasjonen her er basert på rimelig undersøkelse og forskning. LumiraDx UK eller 
dets tilknyttede selskaper garanterer imidlertid ikke nøyaktigheten av denne 
informasjonen. Alle materialer kan utgjøre ukjente farer og bør brukes med forsiktighet. 
Dette dokumentet er kun ment som en veiledning for riktig forholdsmessig håndtering av 
materialene i dette produktet av en person med god opplæring som bruker dette 
produktet. LumiraDx skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller 
følgeskader. Bruk av LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Extraction 
Buffer og/eller LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-sett er underlagt 
refererte og begrensninger inkludert produktspesifikasjonene. 

SLUTT PÅ SIKKERHETSDATABLAD 
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Sikkerhetsdatablad 

I henhold til OSHA Hazard Communication standard 29CFR 1910.1200 

 

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/TILBEREDNING OG AV 
SELSKAPET/FORETAKET 

1.1. Identifikasjon av stoffet: 

Produktnavn: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -internkontroll og 
primerblanding (IC/P-blanding) 

Produktnummer: WI-30337 

Bruk av stoffet: For in vitro-diagnostisk bruk (IVD). Bare bruk Rx.  

Bedriftsidentifikasjon:  LumiraDx UK Ltd, 

Enhet 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Storbritannia 

Telefonnummer: 1-888-586-4721 

Nødtelefon: USAs nasjonale responssenter: (1) 800 424 8802  

E-post til kundeservice:  customerservices.US@lumiradx.com 

Nettsted: www.lumiradx.com 

 

2. FAREIDENTIFIKASJON 

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen: Ikke et farlig stoff eller blanding i henhold til 
Globally Harmonized System (GHS). 

2.2. Etikettelementer: 

GHS-etikettelementer: Ikke aktuelt.  

Farepiktogrammer: Ikke aktuelt.  

Signalord: Ikke aktuelt. 

Faresetninger: Ikke aktuelt. 

2.3. Andre farer: Dette stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være 
enten persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), eller svært persistente og svært 
bioakkumulerende (vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller høyere. 

 

3. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER 

Kjemisk karakterisering: Blandinger. 

Produktet inneholder ingen stoffer som ved gitt konsentrasjon anses å være 
helsefarlige. Vi anbefaler å håndtere alle kjemikalier med forsiktighet. 

Ytterligere informasjon: Ingen komponenter må avsløres i henhold til gjeldende forskrifter. 

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

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Generell informasjon: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

Hudkontakt: Vask umiddelbart med vann og såpe og skyll grundig.  

Svelging: Ved svelging, søk legehjelp. 

Øyekontakt: Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med mye vann og kontakt lege. 

Innånding: Tilfør frisk luft. Hvis du føler deg uvel, søk lege. 

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede: Ingen ytterligere 
relevant informasjon tilgjengelig. 

4.3. Indikasjon på eventuell umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som er nødvendig: 
Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

 

5. BRANNSLUKKINGSTILTAK 

Egnede slokkemidler: Bruk tørrkjemikalier, CO2, vannspray eller `alkohol`-skum.  

Spesiell brannslukkingsprosedyre: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen: Ingen ytterligere relevant informasjon 
tilgjengelig. 

 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Sørg for passende personlig 
beskyttelse under fjerning av søl. For personlig beskyttelse, se del 8. 

Miljømessige forholdsregler: Oppbevar forurenset vaskevann og avhend på riktig måte. 
Må ikke komme ned i kloakk/overflatevann eller grunnvann. 

Metoder og materialer for inneslutning og opprydding: Absorber væskekomponenter med 
væskebindende materiale. Plukk opp mekanisk. Rengjør det berørte området nøye; 
egnede rengjøringsmidler er: desinfeksjonsmiddel. 

Referanse til andre deler: Se del 13 for informasjon om avhending. 

 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Håndtering: Bruk personlig verneutstyr etter behov. Ingen spesielle håndteringsråd er 
nødvendig. 

Informasjon om beskyttelse mot eksplosjoner og branner: Ingen spesielle tiltak er 
nødvendig. 

Forholdsregler som skal tas ved håndtering og lagring: Oppbevares i et sikkert område. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Lagringsforhold: Hold beholderen tett lukket. Anbefalt oppbevaringstemperatur -25 °C til 
-15 °C. 

Spesifikk bruk: For in vitro-diagnostisk bruk (IVD). Bare bruk Rx. 
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8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 

8.1. Eksponeringsgrenseverdier: 

Komponenter med grenseverdier som krever overvåking på arbeidsplassen: Produktet 
inneholder ingen relevante mengder materialer med kritiske verdier som må overvåkes 
på arbeidsplassen. 

8.2. Eksponeringskontroller: 

Passende tekniske kontroller: Ingen data tilgjengelig. 

Generelle verne- og hygienetiltak: Følg vanlig biosikkerhetspraksis for håndtering av 
potensielt smittefarlige materialer. Vanlige forholdsregler bør følges ved håndtering av 
kjemikalier. 

Personlig verneutstyr: 

Øye-/ansiktsbeskyttelse: Bruk utstyr for øyevern som er testet og godkjent under 
passende myndighetsstandarder som NIOSH (US). 

Hudbeskyttelse: Håndteres med hansker. Hansker må inspiseres før bruk. Bruk riktig 
teknikk for fjerning av hansker (uten å berøre hanskens ytre overflate) for å unngå 
hudkontakt med dette produktet. Kast kontaminerte hansker etter bruk i samsvar med 
gjeldende lover og god laboratoriepraksis. Vask og tørk hendene. De valgte 
vernehanskene skal tilfredsstille spesifikasjonene til relevante standarder for håndtering 
av dette materialet. 

Gjennomtrengningstid for hanskemateriale: Den nøyaktige gjennombruddstiden for 
vernehanskene bestemt av produsenten bør observeres. 

Kroppsbeskyttelse: Beskyttende arbeidsklær. 

Åndedrettsvern: Åndedrettsvern er ikke nødvendig.  

Miljøeksponeringskontroller: Ikke la produktet komme inn i avløpet. 

 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

9.1. Generell informasjon Utseende 

Skjema: Væske.  

Farge: Lys lilla.  

Lukt: Ingen data. 

9.2. Viktig informasjon om helse, sikkerhet og miljø  

pH: Ingen data tilgjengelig. 

Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data tilgjengelig.  

Kokepunkt/kokeområde: Ingen data tilgjengelig.  

Flammepunkt: Ingen data tilgjengelig. 

Brennbarhet (fast stoff, gass): Ingen data tilgjengelig.  

Eksplosive egenskaper: Ingen data tilgjengelig. 

Oksiderende egenskaper: Ingen data tilgjengelig.  
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Damptrykk: Ingen data tilgjengelig. 

Relativ tetthet: Ingen data tilgjengelig.  

Løselighet: Løselig i vann. 

Vannløselighet: Løselig. 

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann: Ingen data tilgjengelig.  

Viskositet: Ingen data tilgjengelig. 

Damptetthet: Ingen data tilgjengelig.  

Fordampningsrate: Ingen data tilgjengelig. 

9.3. Annen sikkerhetsinformasjon: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Reaktivitet: Ingen data tilgjengelig. 

Kjemisk stabilitet: Stabil under anbefalte lagringsforhold.  

Mulighet for farlige reaksjoner: Ingen farlige reaksjoner kjent.  

Forhold som skal unngås: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

Materialer som skal unngås: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen farlige nedbrytningsprodukter kjent. 

 

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 

Beskrivelse av ulike toksikologiske (helse)effekter som kan oppstå dersom brukeren 
kommer i kontakt med stoffet eller preparatet. 

 

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter Akutt toksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Hudetsing/-irritasjon: Ingen data tilgjengelig. 

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Ingen data tilgjengelig.  

Luftveis- eller hudsensibilisering: Ingen data tilgjengelig.  

Kimcellemutagenisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Kreftfremkallende egenskaper: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene 
ikke oppfylt.  

Reproduksjonstoksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering: Ingen data tilgjengelig.  

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering: Ingen data tilgjengelig.  

Aspirasjonsfare: Ingen data tilgjengelig. 

Ytterligere informasjon: RTECS: Ikke tilgjengelig. 
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Ytterligere toksikologisk informasjon: Når det brukes og håndteres i henhold til 
spesifikasjonene, har produktet ingen skadelige effekter i henhold til vår erfaring og 
informasjonen vi har fått. 

 

12. ØKOLOGISK INFORMASJON 

Toksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Persistens og nedbrytbarhet: Ingen data tilgjengelig.  

Bioakkumuleringspotensial: Ingen data tilgjengelig. 

Mobilitet i jord: Ingen data tilgjengelig. 

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: Dette stoffet/blandingen inneholder ingen 
komponenter som anses å være enten persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), 
eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller 
høyere. 

Andre negative effekter: Ingen data tilgjengelig. 

 

13. AVHENDINGSVURDERINGER 

Metoder for avfallsbehandling 

Anbefaling: Kast avfall i henhold til gjeldende nasjonale, regionale eller lokale forskrifter. 

Urenset emballasje 

Anbefaling: Avhending må skje i henhold til offentlige forskrifter.  

Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, om nødvendig med rengjøringsmidler. 

14. TRANSPORTINFORMASJON 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

FN-nummer: Ikke regulert i transportforskriftens forstand.  

FNs riktige fraktnavn: Ikke regulert. 

Transportfareklasse: Ikke regulert.  

Emballasjegruppe: Ikke regulert. 

Miljøfarer: Ikke regulert.  

Spesielle forholdsregler for bruker: Ikke aktuelt. 

Transport i bulk i henhold til vedlegg II i MARPOL73/78 og IBC-koden: Ikke aktuelt.  

FNs «modellforskrift»: Ikke regulert. 

15. JURIDISK INFORMASJON 

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikke for stoffet eller blandingen 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 - USA) 

Del 355 (ekstremt farlige stoffer): Ingen av ingrediensene er oppført.  

Del 313 (Oppføringer av spesifikke giftige kjemikalier): Ingen av ingrediensene er 
oppført. 
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TSCA (lov om kontroll av giftige stoffer): Alle komponenter har verdien AKTIV.  

Farlige luftforurensninger: Ingen av ingrediensene er oppført. 

Forslag 65 

Kjemikalier kjent for å forårsake kreft: Ingen av ingrediensene er oppført. 

Kjemikalier kjent for å forårsake reproduksjonstoksisitet for kvinner: Ingen av 
ingrediensene er oppført. 

Kjemikalier kjent for å forårsake reproduksjonstoksisitet for menn: Ingen av 
ingrediensene er oppført.  

Kjemikalier kjent for å forårsake utviklingstoksisitet: Ingen av ingrediensene er oppført. 

Kreftfremkallende kategorier 

EPA (Environmental Protection Agency, miljøvernbyrå): Ingen av ingrediensene er 
oppført. 

TLV (terskelgrenseverdi etablert av ACGIH): Ingen av ingrediensene er oppført. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health, nasjonalt institutt for 
yrkessikkerhet og helse): Ingen av ingrediensene er oppført. 

GHS-etikettelementer: Ingen.  

Farepiktogrammer: Ingen.  

Signalord: Ingen. 

Faresetninger: Ingen. 

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering: For dette produktet ble det ikke utført en 
sikkerhetsvurdering for kjemikalium. 

 

16. ANNEN INFORMASJON 

Forkortelser og akronymer: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk 
organisasjon for yrkeshygienikere) 

CAS: Chemical Abstracts Service (avdeling hos American Chemical Society)  

DOT: US Department of Transportation (Transportdepartementet) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalt 
harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA) (Identifikasjonssystem for 
farlige materialer, USA) 

IATA: International Air Transport Association (Den internasjonale organisasjonen for 
lufttransport) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-koden)  

LC50: Dødelig konsentrasjon, 50 prosent 

LD50: Dødelig dose, 50 prosent  
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NFPA: National Fire Protection Association (USA) (internasjonal ideell organisasjon 
dedikert til å eliminere dødsfall, skader, eiendom og økonomisk tap på grunn av brann, 
elektriske og relaterte farer.)  

NIOSH: National Institute for Occupational Safety (Nasjonalt institutt for yrkessikkerhet)  

OSHA: Occupational Safety & Health (Yrkessikkerhet og helse) 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, bioakkumulerende og giftig)  

PEL: Tillatt eksponeringsgrense 

REL: Anbefalt eksponeringsgrense  

TLV: Terskelgrenseverdi 

vPvB: svært vedvarende og svært bioakkumulerende 

 

Informasjonen her er basert på rimelig undersøkelse og forskning. LumiraDx UK eller 
dets tilknyttede selskaper garanterer imidlertid ikke nøyaktigheten av denne 
informasjonen. Alle materialer kan utgjøre ukjente farer og bør brukes med forsiktighet. 
Dette dokumentet er kun ment som en veiledning for riktig forholdsmessig håndtering av 
materialene i dette produktet av en person med god opplæring som bruker dette 
produktet. LumiraDx skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller 
følgeskader. Bruk av LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
internkontroll- og primerblanding (IC/P-blanding) og/eller LumiraDx Dual-Target SARS-
CoV-2 STAR Complete-settet er underlagt refererte og begrensninger inkludert 
produktspesifikasjonene. 

SLUTT PÅ SIKKERHETSDATABLAD 
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Sikkerhetsdatablad 

I henhold til OSHA Hazard Communication standard 29CFR 1910.1200 

 

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/TILBEREDNING OG AV 
SELSKAPET/FORETAKET 

1.1. Identifikasjon av stoffet: 

Produktnavn: LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -masterblanding  

Produktnummer: WI-30336 

Bruk av stoffet: For in vitro-diagnostisk bruk (IVD). Bare bruk Rx. 

Bedriftsidentifikasjon:  LumiraDx UK Ltd, 

Enhet 50  

Yorkshire Way  

Doncaster DN3 3FT 

Storbritannia 

Telefonnummer: 1-888-586-4721 

Nødtelefon: USAs nasjonale responssenter: (1) 800 424 8802  

E-post til kundeservice:  customerservices.US@lumiradx.com 

Nettsted: www.lumiradx.com 

 

2. FAREIDENTIFIKASJON 

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen: Ikke et farlig stoff eller blanding i henhold til Globally 
Harmonized System (GHS). 

2.2. Etikettelementer: 

GHS-etikettelementer: Ikke aktuelt.  

Farepiktogrammer: Ikke aktuelt.  

Signalord: Ikke aktuelt. 

Faresetninger: Ikke aktuelt. 

2.3. Andre farer: Dette stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være 
enten persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), eller svært persistente og svært 
bioakkumulerende (vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller høyere. 

 

3. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER 

Kjemisk karakterisering: Blandinger. 

Produktet inneholder ingen stoffer som ved gitt konsentrasjon anses å være helsefarlige. Vi 
anbefaler å håndtere alle kjemikalier med forsiktighet. 

Ytterligere informasjon: Ingen komponenter må avsløres i henhold til gjeldende forskrifter. 
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4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Generell informasjon: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

Hudkontakt: Vask umiddelbart med vann og såpe og skyll grundig.  

Svelging: Ved svelging, søk legehjelp. 

Øyekontakt: Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med mye vann og kontakt lege. 

Innånding: Tilfør frisk luft. Hvis du føler deg uvel, søk lege. 

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede: Ingen ytterligere relevant 
informasjon tilgjengelig. 

4.3. Indikasjon på eventuell umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som er nødvendig: 
Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

 

5. BRANNSLUKKINGSTILTAK 

Egnede slokkemidler: Bruk tørrkjemikalier, CO2, vannspray eller `alkohol`-skum.  

Spesiell brannslukkingsprosedyre: Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen: Ingen ytterligere relevant informasjon 
tilgjengelig. 

 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Sørg for passende personlig 
beskyttelse under fjerning av søl. For personlig beskyttelse, se del 8. 

Miljømessige forholdsregler: Oppbevar forurenset vaskevann og avhend på riktig måte. Må 
ikke komme ned i kloakk/overflatevann eller grunnvann. 

Metoder og materialer for inneslutning og opprydding: Absorber væskekomponenter med 
væskebindende materiale. Plukk opp mekanisk. Rengjør det berørte området nøye; egnede 
rengjøringsmidler er: desinfeksjonsmiddel. 

Referanse til andre deler: Se del 13 for informasjon om avhending. 

 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Håndtering: Bruk personlig verneutstyr etter behov. Ingen spesielle håndteringsråd er 
nødvendig.  

Informasjon om beskyttelse mot eksplosjoner og branner: Ingen spesielle tiltak er 
nødvendig. 

Forholdsregler som skal tas ved håndtering og lagring: Oppbevares i et sikkert område. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Lagringsforhold: Hold beholderen tett lukket. Anbefalt oppbevaringstemperatur -25 °C til -15 °C. 

Spesifikk bruk: For in vitro-diagnostisk bruk (IVD). Bare bruk Rx. 
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8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 

8.1. Eksponeringsgrenseverdier: 

Komponenter med grenseverdier som krever overvåking på arbeidsplassen: Produktet 
inneholder ingen relevante mengder materialer med kritiske verdier som må overvåkes på 
arbeidsplassen. 

8.2. Eksponeringskontroller: 

Passende tekniske kontroller: Ingen data tilgjengelig. 

Generelle verne- og hygienetiltak: Følg vanlig biosikkerhetspraksis for håndtering av 
potensielt smittefarlige materialer. Vanlige forholdsregler bør følges ved håndtering av 
kjemikalier. 

Personlig verneutstyr: 

Øye-/ansiktsbeskyttelse: Bruk utstyr for øyevern som er testet og godkjent under passende 
myndighetsstandarder som NIOSH (US). 

Hudbeskyttelse: Håndteres med hansker. Hansker må inspiseres før bruk. Bruk riktig 
teknikk for fjerning av hansker (uten å berøre hanskens ytre overflate) for å unngå 
hudkontakt med dette produktet. Kast kontaminerte hansker etter bruk i samsvar med 
gjeldende lover og god laboratoriepraksis. Vask og tørk hendene. De valgte vernehanskene 
skal tilfredsstille spesifikasjonene til relevante standarder for håndtering av dette materialet. 

Gjennomtrengningstid for hanskemateriale: Den nøyaktige gjennombruddstiden for 
vernehanskene bestemt av produsenten bør observeres. 

Kroppsbeskyttelse: Beskyttende arbeidsklær. 

Åndedrettsvern: Åndedrettsvern er ikke nødvendig.  

Miljøeksponeringskontroller: Ikke la produktet komme inn i avløpet. 

 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

9.1. Generell informasjon Utseende 

Skjema: Væske.  

Farge: Fargeløs.  

Lukt: Ingen data. 

9.2. Viktig informasjon om helse, sikkerhet og miljø  

pH: Ingen data tilgjengelig. 

Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data tilgjengelig.  

Kokepunkt/kokeområde: Ingen data tilgjengelig.  

Flammepunkt: Ingen data tilgjengelig. 

Brennbarhet (fast stoff, gass): Ingen data tilgjengelig.  

Eksplosive egenskaper: Ingen data tilgjengelig. 

Oksiderende egenskaper: Ingen data tilgjengelig.  

Damptrykk: Ingen data tilgjengelig. 
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Relativ tetthet: Ingen data tilgjengelig.  

Løselighet: Løselig i vann. 

Vannløselighet: Løselig. 

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann: Ingen data tilgjengelig.  

Viskositet: Ingen data tilgjengelig. 

Damptetthet: Ingen data tilgjengelig.  

Fordampningsrate: Ingen data tilgjengelig. 

9.3. Annen sikkerhetsinformasjon: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Reaktivitet: Ingen data tilgjengelig. 

Kjemisk stabilitet: Stabil under anbefalte lagringsforhold.  

Mulighet for farlige reaksjoner: Ingen farlige reaksjoner kjent.  

Forhold som skal unngås: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

Materialer som skal unngås: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. 

Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen farlige nedbrytningsprodukter kjent. 

 

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 

Beskrivelse av ulike toksikologiske (helse)effekter som kan oppstå dersom brukeren 
kommer i kontakt med stoffet eller preparatet. 

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter Akutt toksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Hudetsing/-irritasjon: Ingen data tilgjengelig. 

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Ingen data tilgjengelig.  

Luftveis- eller hudsensibilisering: Ingen data tilgjengelig.  

Kimcellemutagenisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Kreftfremkallende egenskaper: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke 
oppfylt.  

Reproduksjonstoksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering: Ingen data tilgjengelig.  

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering: Ingen data tilgjengelig.  

Aspirasjonsfare: Ingen data tilgjengelig. 

Ytterligere informasjon: RTECS: Ikke tilgjengelig. 

Ytterligere toksikologisk informasjon: Når det brukes og håndteres i henhold til 
spesifikasjonene, har produktet ingen skadelige effekter i henhold til vår erfaring og 
informasjonen vi har fått. 
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12. ØKOLOGISK INFORMASJON 

Toksisitet: Ingen data tilgjengelig. 

Persistens og nedbrytbarhet: Ingen data tilgjengelig.  

Bioakkumuleringspotensial: Ingen data tilgjengelig. 

Mobilitet i jord: Ingen data tilgjengelig. 

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: Dette stoffet/blandingen inneholder ingen 
komponenter som anses å være enten persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), eller 
svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller høyere. 

Andre negative effekter: Ingen data tilgjengelig. 

 

13. AVHENDINGSVURDERINGER 

Metoder for avfallsbehandling 

Anbefaling: Kast avfall i henhold til gjeldende nasjonale, regionale eller lokale forskrifter. 

Urenset emballasje 

Anbefaling: Avhending må skje i henhold til offentlige forskrifter.  

Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, om nødvendig med rengjøringsmidler. 

 

14. TRANSPORTINFORMASJON 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

FN-nummer: Ikke regulert i transportforskriftens forstand.  

FNs riktige fraktnavn: Ikke regulert. 

Transportfareklasse: Ikke regulert.  

Emballasjegruppe: Ikke regulert. 

Miljøfarer: Ikke regulert.  

Spesielle forholdsregler for bruker: Ikke aktuelt. 

Transport i bulk i henhold til vedlegg II i MARPOL73/78 og IBC-koden: Ikke aktuelt.  

FNs «modellforskrift»: Ikke regulert. 

 

15. JURIDISK INFORMASJON 

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen  

15.2. SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 - USA) 

Del 355 (ekstremt farlige stoffer): Ingen av ingrediensene er oppført.  

Del 313 (Oppføringer av spesifikke giftige kjemikalier): Ingen av ingrediensene er oppført. 

TSCA (lov om kontroll av giftige stoffer): Alle komponenter har verdien AKTIV.  

Farlige luftforurensninger: Ingen av ingrediensene er oppført. 

Forslag 65 
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Kjemikalier kjent for å forårsake kreft: Ingen av ingrediensene er oppført. 

Kjemikalier kjent for å forårsake reproduksjonstoksisitet for kvinner: Ingen av ingrediensene 
er oppført.  

Kjemikalier kjent for å forårsake reproduksjonstoksisitet for menn: Ingen av ingrediensene er 
oppført.  

Kjemikalier kjent for å forårsake utviklingstoksisitet: Ingen av ingrediensene er oppført. 

Kreftfremkallende kategorier 

EPA (Environmental Protection Agency, miljøvernbyrå): Ingen av ingrediensene er oppført. 

TLV (terskelgrenseverdi etablert av ACGIH): Ingen av ingrediensene er oppført. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health, nasjonalt institutt for 
yrkessikkerhet og helse): Ingen av ingrediensene er oppført.  

GHS-etikettelementer: Ingen. 

Farepiktogrammer: Ingen.  

Signalord: Ingen. 

Faresetninger: Ingen. 

 

15.3. Kjemisk sikkerhetsvurdering: For dette produktet ble det ikke utført en sikkerhetsvurdering 
for kjemikalium. 

 

16. ANNEN INFORMASJON 

Forkortelser og akronymer: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk 
organisasjon for yrkeshygienikere) 

CAS: Chemical Abstracts Service (avdeling hos American Chemical Society)  

DOT: US Department of Transportation (Transportdepartementet) 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalt 
harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier)  

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA) (Identifikasjonssystem for farlige 
materialer, USA) 

IATA: International Air Transport Association (Den internasjonale organisasjonen for 
lufttransport) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-koden)  

LC50: Dødelig konsentrasjon, 50 prosent 

LD50: Dødelig dose, 50 prosent 

NFPA: National Fire Protection Association (USA) (internasjonal ideell organisasjon dedikert 
til å eliminere dødsfall, skader, eiendom og økonomisk tap på grunn av brann, elektriske og 
relaterte farer.)  

NIOSH: National Institute for Occupational Safety (Nasjonalt institutt for yrkessikkerhet)  



 

 

 
43 av 43 

 

Dokumentnavn:  
 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-sikkerhetsdatablad 

Dokumentnummer:  SD-PROD-DOUT-00025 Revisjon:  1 

 

Dette dokumentet kontrolleres og utgis elektronisk i Grand Avenue. Papirkopier er ukontrollerte og bør ikke stoles på for den nyeste 
versjonen med mindre de er formelt utstedt og stemplet av QA. Laget med SD-QMS-TEM-00036 R.1 

OSHA: Occupational Safety & Health (Yrkessikkerhet og helse) 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, bioakkumulerende og giftig)  

PEL: Tillatt eksponeringsgrense 

REL: Anbefalt eksponeringsgrense  

TLV: Terskelgrenseverdi 

vPvB: svært vedvarende og svært bioakkumulerende 

 

Informasjonen her er basert på rimelig undersøkelse og forskning. LumiraDx UK eller dets 
tilknyttede selskaper garanterer imidlertid ikke nøyaktigheten av denne informasjonen. Alle 
materialer kan utgjøre ukjente farer og bør brukes med forsiktighet. Dette dokumentet er 
kun ment som en veiledning for riktig forholdsmessig håndtering av materialene i dette 
produktet av en person med god opplæring som bruker dette produktet. LumiraDx skal ikke i 
noe tilfelle holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader. Bruk av LumiraDx Dual-
Target SARS-CoV-2 STAR Complete masterblandingen og/eller LumiraDx Dual-Target 
SARS-CoV-2 STAR Complete-settet er underlagt refererte og begrensninger inkludert 
produktspesifikasjonene. 

SLUTT PÅ SIKKERHETSDATABLAD 


