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Asiakirjan nimi: LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -käyttöturvallisuustiedote 

Asiakirjan numero: SD-PROD-DOUT-00005 Versio: 1 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuessa. Paperitulosteita ei valvota eikä niihin pitäisi luottaa uusimpana 

versiona, paitsi jos ne on julkaistu virallisesti ja QA (laadunvarmistus) on leimannut ne. Luotu SD-QMS-TEM-00002 R.1 :lla 

LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR 

Complete -käyttöturvallisuustiedote 

Tuotenumerot: 

LumiraDx-viitenumero Komponentti 

L022180201096 LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -sarja 

WI-30250 LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

Suolaseos 

WI-30251 LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

Eristyspuskuri 

WI-30252 LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

Pääseos 

WI-30253 LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

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

seos) 

WI-30254 LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

Negative Control Media (neg. kontr. aine) 

WI-30261 LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 

Positive Control Media (pos. kontr. aine) 

Muutospäivämäärä: Syyskuu 2022 
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Asiakirjan numero: SD-PROD-DOUT-00005 Versio: 1 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuessa. Paperitulosteita ei valvota eikä niihin pitäisi luottaa uusimpana 

versiona, paitsi jos ne on julkaistu virallisesti ja QA (laadunvarmistus) on leimannut ne. Luotu SD-QMS-TEM-00002 R.1 :lla 

Käyttöturvallisuustiedote 

OSHA:n vaaraviestintästandardin nro 29CFR 1910.1200 mukaisesti 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1. Aineen tunnistetiedot: 

Tuotteen nimi: LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete Positive Control Media 

(pos. kontr. aine) 

Tuotenumero: WI-30261 

Aineen käyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain Rx-käyttöön. 

Yrityksen tunnistetiedot: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50 

Yorkshire Way 

Doncaster DN3 3FT 

Iso-Britannia 

Puhelinnumero: 1 888 586 4721 

Hätäpuhelin: Yhdysvaltain kansallinen vastauskeskus: 1 800 424 8802 

Asiakaspalvelun sähköposti : customerservices.US@lumiradx.com 

Verkkosivusto: www.lumiradx.com 

2. VAAROJEN YKSILÖINTI 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus: Ei vaarallinen aine tai seos maailmanlaajuisesti 

yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän mukaan (GHS). 

2.2. Merkinnät: 

GHS-merkinnät: Ei sovellettavissa. 

Varoitusmerkit: Ei sovellettavissa. 

Merkkisana: Ei sovellettavissa. 

Vaaralausekkeet: Ei sovellettavissa. 

2.3. Muut vaarat: Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko hitaasti hajoavina, 

biokertyvinä ja myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin voimakkaasti 

biokertyvinä (vPvB) 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

3. KOOSTUMUS / TIEDOT AINESOSISTA 

Kemiallinen luokitus: Sekoitukset. 

Tuote ei sisällä aineita, joita annetuissa pitoisuuksissaan pidetään terveydelle haitallisina. 

Suosittelemme käsittelemään kaikkia kemikaaleja varoen. 

4. ENSIAPUTOIMENPITEET 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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Asiakirjan numero: SD-PROD-DOUT-00005 Versio: 1 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuessa. Paperitulosteita ei valvota eikä niihin pitäisi luottaa uusimpana 

versiona, paitsi jos ne on julkaistu virallisesti ja QA (laadunvarmistus) on leimannut ne. Luotu SD-QMS-TEM-00002 R.1 :lla 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleisiä neuvoja: Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle. Jos tunnet 

olosi huonovointiseksi, hakeudu lääkäriin (näytä tämä tiedote jos mahdollista). 

Ihokosketus: Pese välittömästi vedellä ja saippualla ja huuhtele huolellisesti. 

Nieleminen: Jos ainetta on nielty, hakeudu lääkäriin. 

Silmäkontakti: Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu 

lääkäriin. 

Hengittäminen: Siirry raittiiseen ilmaan. Jos tunnet olosi huonovointiseksi, hakeudu 

lääkäriin. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, välittömät ja viivästyneet: Muita asiaankuuluvia tietoja ei 

ole saatavilla. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 

Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

Sopivat sammutusaineet: Käytä kuivaa kemikaalisuihketta, hiilidioksidia, vesisuihkua tai 

alkoholinkestävää vaahtoa. 

Erityiset palontorjuntamenettelyt: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Aineesta tai seoksesta aiheutuvat erityiset vaarat: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole 

saatavilla. 

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Henkilökohtaiset suojatoimet, suojavarusteet ja menettelyt hätätilanteissa: Käytä sopivia 

henkilönsuojaimia vuotojen poistamisen aikana. Vältä höyryjen, sumun tai kaasun 

hengittämistä. Vältä pitkäaikaista kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. 

Henkilönsuojaimista, ks. kohta 8. 

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Säilytä saastunut pesuvesi ja hävitä se asianmukaisesti. 

Älä päästä viemäreihin / pinta- tai pohjaveteen. 

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Imeytä nestekomponentit 

nestettä sitovalla materiaalilla. Kerää mekaanisesti. Puhdista saastunut alue huolellisesti; 

sopivia puhdistusaineita ovat: desinfiointiaine. 

Viittaus muihin kohtiin: Katso hävittämisohjeet kohdasta 13. 

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Käsittely: Käytä henkilönsuojaimia tarpeen mukaan. Erityisiä käsittelyohjeita ei tarvita. 

Tietoja räjähdyksiltä ja tulipaloilta suojautumisesta: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Käsittelyssä ja säilytyksessä noudatettavat varotoimet: Säilytä suojatulla alueella. 

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
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Säilytysolosuhteet: Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Suositeltu säilytyslämpötila on < 8 °C. 

Erityinen loppukäyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain Rx-käyttöön. 

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN / HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1. Altistumisen raja-arvot: 

Komponentit, joiden raja-arvot edellyttävät valvontaa työpaikalla: Tuote ei sisällä olennaisia 

määriä kriittisiä arvoja omaavia materiaaleja, joita on seurattava työpaikalla. 

8.2. Altistumisen rajoittaminen: 

Asianmukaiset tekniset tarkastukset: Tietoja ei ole saatavilla. 

Yleiset suojaavat ja hygieeniset toimenpiteet: Noudata tavanomaisia 

bioturvallisuuskäytäntöjä, kun käsittelet mahdollisesti tartuntavaarallisia materiaaleja. 

Tavallisia varotoimenpiteitä on noudatettava kemikaaleja käsiteltäessä. 

Henkilönsuojaimet: 

Silmien ja kasvojen suojaus: Käytä silmiensuojaimia, jotka on testattu ja hyväksytty 

asianmukaisten julkishallinnon, kuten NIOSH:n (Yhdysvallat), standardien mukaisesti. 

Ihon suojaus: Käsittele käsineillä. Käsineet on tarkastettava ennen käyttöä. Käytä 

asianmukaista käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineiden ulkopintaan), jotta vältät 

ihokosketusta tämän tuotteen kanssa. Hävitä saastuneet käsineet käytön jälkeen 

sovellettavien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa kädet. 

Valittujen suojakäsineiden on täytettävä asiaankuuluvien standardien tekniset vaatimukset 

tätä materiaalia käsiteltäessä. 

Käsinemateriaalin läpäisyaika: Valmistajan määrittämää suojakäsineiden tarkkaa 

läpäisyaikaa on noudatettava. 

Kehon suojaus: Suojatyövaatteet. 

Hengityksen suojaus: Hengityssuojausta ei tarvita. 

Ympäristöaltistumisen torjuminen: Älä päästä tuotetta viemäreihin. 

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1. Yleiset huomautukset 

Ulkonäkö 

Olomuoto: Nestemäinen. 

Väri: Väritön. 

Haju: Tietoja ei ole saatavilla. 

9.2. Tärkeät terveys-, turvallisuus- ja ympäristötiedot 

pH: Tietoja ei ole saatavilla. 

Sulamis-/jäätymispiste: Tietoja ei ole saatavilla. 
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Kiehumispiste/-alue: Tietoja ei ole saatavilla. 

Leimahduspiste: Tietoja ei ole saatavilla. 

Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu): Tietoja ei ole saatavilla. 

Räjähtävyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Hapettavat ominaisuudet: Tietoja ei ole saatavilla. 

Höyrynpaine: Tietoja ei ole saatavilla. 

Suhteellinen tiheys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Liukoisuus: Liukenee veteen. 

Vesiliukoisuus: Liukoinen. 

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Tietoja ei ole saatavilla. 

Viskositeetti: Tietoja ei ole saatavilla. 

Höyryn tiheys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Haihtumisnopeus: Tietoja ei ole saatavilla. 

9.3. Muut turvallisuustiedot: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

Reaktiivisuus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili suositelluissa säilytysolosuhteissa. 

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita. 

Vältettävät olosuhteet: Suora auringonvalo, erittäin korkeat tai matalat lämpötilat ja 

yhteensopimattomat materiaalit. 

Vältettävät materiaalit: Vahvat hapettavat aineet, hapot ja emäkset. 

Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilioksidit, typpioksidit. Ei hajoamista, jos varastoidaan ja 

käytetään ohjeiden mukaisesti. 

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Kuvaus erilaisista toksikologisista (terveys-) vaikutuksista, joita voi aiheutua, jos käyttäjä 

joutuu kosketuksiin aineen tai valmisteen kanssa. 

11.1. Tiedot toksikologisista vaikutuksista 

Välitön myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Ihosyövyttävyys/-ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Sukusolujen perimää vaurioittava vaikutus: Tietoja ei ole saatavilla. 
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Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 

eivät täyty. 

Lisääntymistoksiset vaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Aspiraatiovaara: Tietoja ei ole saatavilla. 

Lisätietoja: RTECS: Ei saatavilla. 

Myrkyllisyysriskejä ei ole luokiteltu vaarallisten ainesosien alhaisen pitoisuuden vuoksi. 

11.2. Muut toksikologiset tiedot: Kun tuotetta käytetään ja käsitellään teknisten tietojen 

mukaisesti, sillä ei ole mitään haitallisia vaikutuksia meidän kokemuksiemme ja meille 

annettujen tietojen mukaan. 

12. EKOLOGISET TIEDOT 

Myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Pysyvyys ja hajoavuus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Biokertyvyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Liikkuvuus maaperässä: Tietoja ei ole saatavilla. 

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko 

hitaasti hajoavina, biokertyvinä ja myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin 

voimakkaasti biokertyvinä (vPvB) 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

Muut haittavaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla. 

13. HÄVITTÄMISEEN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

Jätteenkäsittelymenetelmät 

Suositus: Hävitä jäte sovellettavien kansallisten, alueellisten tai paikallisten määräysten 

mukaisesti. 

Puhdistamattomat pakkaukset 

Suositus: Hävittäminen on tehtävä virallisten määräysten mukaisesti. 

Suositeltava puhdistusaine: Vesi, tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa. 

14. KULJETUSTIEDOT 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

YK-numero: Ei säännelty liikennesäännösten tarkoittamassa merkityksessä. 

YK:n oikea toimitusnimi: Ei säännelty. 

Kuljetuksen vaaraluokka: Ei säännelty. 

Pakkausryhmä: Ei säännelty. 
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Ympäristövaarat: Ei säännelty. 

Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei sovellettavissa. 

Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-yleissopimuksen liitteen II ja IBC-säännöstön mukaisesti: 

Ei sovellettavissa. 

YK:n ”mallisääntö”: Ei säännelty. 

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai 

-lainsäädäntö: Ei sovellettavissa. 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tälle tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 

16. MUUT TIEDOT 

Lyhenteet ja akronyymit: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Societyn osasto) 

DOT: Yhdysvaltain liikenneministeriö 

GHS: Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä 

HMIS: Vaarallisten aineiden tunnistusjärjestelmä (Yhdysvallat) 

IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto 

IMDG: Vaarallisia aineita koskeva kansainvälinen merenkulkusäännöstö 

LC50: Tappava pitoisuus, 50 prosenttia 

LD50: Tappava annos, 50 prosenttia 

NFPA: National Fire Protection Association (Yhdysvallat) 

NIOSH: Kansallinen työsuojelulaitos 

OSHA: Työturvallisuus ja työterveys 

PBT: Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen 

PEL: Sallittu altistumisraja 

REL: Suositeltava altistusraja 

TLV: Raja-arvo 

vPvB: erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä 

Tässä esitetyt tiedot perustuvat kohtuulliseen tutkimukseen. 

LumiraDx UK tai sen tytäryhtiöt eivät kuitenkaan takaa näiden tietojen tarkkuutta. Kaikilla 

materiaaleilla voi olla tuntemattomia vaaroja ja niitä on käytettävä varoen. Tämä asiakirja on 

tarkoitettu vain oppaaksi siihen, että asianmukaisesti koulutettu henkilö, joka käyttää tätä 

tuotetta, osaa käsitellä asianmukaisen varovasti tässä tuotteessa olevia materiaaleja. 

Missään tapauksessa LumiraDx ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista. 

LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete Positive Control Media (pos. kontr. 

med.) ja/tai LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -sarjan tuotteiden käyttö 

on tuotteen teknisissä tiedoissa olevien viitteiden ja rajoitusten alaista. 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LOPPU  
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Käyttöturvallisuustiedote 

OSHA:n vaaraviestintästandardin nro 29CFR 1910.1200 mukaisesti 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1. Aineen tunnistetiedot: 

Tuotteen nimi: LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete Negative Control 

Media (neg. kontr. aine) 

Tuotenumero: WI-30254 

Aineen käyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain Rx-käyttöön. 

Yrityksen tunnistetiedot: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50 

Yorkshire Way 

Doncaster DN3 3FT 

Iso-Britannia 

Puhelinnumero: 1 888 586 4721 

Hätäpuhelin: Yhdysvaltain kansallinen vastauskeskus: 1 800 424 8802 

Asiakaspalvelun 

sähköposti: 

customerservices.US@lumiradx.com 

Verkkosivusto: www.lumiradx.com 

2. VAAROJEN YKSILÖINTI 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus: Ei vaarallinen aine tai seos maailmanlaajuisesti 

yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän mukaan (GHS). 

2.2. Merkinnät: 

GHS-merkinnät: Ei sovellettavissa. 

Varoitusmerkit: Ei sovellettavissa. 

Merkkisana: Ei sovellettavissa. 

Vaaralausekkeet: Ei sovellettavissa. 

2.3. Muut vaarat: Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko hitaasti hajoavina, 

biokertyvinä ja myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin voimakkaasti 

biokertyvinä (vPvB) 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

3. KOOSTUMUS / TIEDOT AINESOSISTA 

Kemiallinen luokitus: Sekoitukset. 

Tuote ei sisällä aineita, joita annetuissa pitoisuuksissaan pidetään terveydelle haitallisina. 

Suosittelemme käsittelemään kaikkia kemikaaleja varoen. 

Lisätietoja: Komponentteja 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 

Yleisiä neuvoja: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Ihokosketus: Pese välittömästi vedellä ja saippualla ja huuhtele huolellisesti. 

Nieleminen: Jos ainetta on nielty, hakeudu lääkäriin. 

Silmäkontakti: Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu 

lääkäriin. 

Hengittäminen: Siirry raittiiseen ilmaan. Jos tunnet olosi huonovointiseksi, hakeudu 

lääkäriin. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, välittömät ja viivästyneet: Muita asiaankuuluvia tietoja ei 

ole saatavilla. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 

Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

Sopivat sammutusaineet: Käytä kuivaa kemikaalisuihketta, hiilidioksidia, vesisuihkua tai 

alkoholinkestävää vaahtoa. 

Erityiset palontorjuntamenettelyt: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Aineesta tai seoksesta aiheutuvat erityiset vaarat: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole 

saatavilla. 

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Henkilökohtaiset suojatoimet, suojavarusteet ja menettelyt hätätilanteissa: Käytä sopivia 

henkilönsuojaimia vuotojen poistamisen aikana. Henkilönsuojaimista, ks. kohta 8. 

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Säilytä saastunut pesuvesi ja hävitä se asianmukaisesti. 

Älä päästä viemäreihin / pinta- tai pohjaveteen. 

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Imeytä nestekomponentit 

nestettä sitovalla materiaalilla. Kerää mekaanisesti. Puhdista saastunut alue huolellisesti; 

sopivia puhdistusaineita ovat: desinfiointiaine. 

Viittaus muihin kohtiin: Katso hävittämisohjeet kohdasta 13. 

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Käsittely: Käytä henkilönsuojaimia tarpeen mukaan. Erityisiä käsittelyohjeita ei tarvita. 

Tietoja räjähdyksiltä ja tulipaloilta suojautumisesta: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Käsittelyssä ja säilytyksessä noudatettavat varotoimet: Säilytä suojatulla alueella. 

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

Säilytysolosuhteet: Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Suositeltu säilytyslämpötila on –25...–15 °C. 
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Erityinen loppukäyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain Rx-käyttöön. 

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN / HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1. Altistumisen raja-arvot: 

Komponentit, joiden raja-arvot edellyttävät valvontaa työpaikalla: Tuote ei sisällä olennaisia 

määriä kriittisiä arvoja omaavia materiaaleja, joita on seurattava työpaikalla. 

8.2. Altistumisen rajoittaminen: 

Asianmukaiset tekniset tarkastukset: Tietoja ei ole saatavilla. 

Yleiset suojaavat ja hygieeniset toimenpiteet: Noudata tavanomaisia 

bioturvallisuuskäytäntöjä, kun käsittelet mahdollisesti tartuntavaarallisia materiaaleja. 

Tavallisia varotoimenpiteitä on noudatettava kemikaaleja käsiteltäessä. 

Henkilönsuojaimet: 

Silmien ja kasvojen suojaus: Käytä silmiensuojaimia, jotka on testattu ja hyväksytty 

asianmukaisten julkishallinnon, kuten NIOSH:n (Yhdysvallat), standardien mukaisesti. 

Ihon suojaus: Käsittele käsineillä. Käsineet on tarkastettava ennen käyttöä. Käytä 

asianmukaista käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineiden ulkopintaan), jotta vältät 

ihokosketusta tämän tuotteen kanssa. Hävitä saastuneet käsineet käytön jälkeen 

sovellettavien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa kädet. 

Valittujen suojakäsineiden on täytettävä asiaankuuluvien standardien tekniset vaatimukset 

tätä materiaalia käsiteltäessä. 

Käsinemateriaalin läpäisyaika: Valmistajan määrittämää suojakäsineiden tarkkaa 

läpäisyaikaa on noudatettava. 

Kehon suojaus: Suojatyövaatteet. 

Hengityksen suojaus: Hengityssuojausta ei tarvita. 

Ympäristöaltistumisen torjuminen: Älä päästä tuotetta viemäreihin. 

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1. Yleiset huomautukset 

Ulkonäkö 

Olomuoto: Nestemäinen. 

Väri: Väritön. 

Haju: Hajuton. 

9.2. Tärkeät terveys-, turvallisuus- ja ympäristötiedot 

pH: Tietoja ei ole saatavilla. 

Sulamis-/jäätymispiste: Tietoja ei ole saatavilla. 

Kiehumispiste/-alue: Tietoja ei ole saatavilla. 
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Leimahduspiste: Tietoja ei ole saatavilla. 

Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu): Tietoja ei ole saatavilla. 

Räjähtävyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Hapettavat ominaisuudet: Tietoja ei ole saatavilla. 

Höyrynpaine: Tietoja ei ole saatavilla. 

Suhteellinen tiheys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Liukoisuus: Liukenee veteen. 

Vesiliukoisuus: Liukoinen. 

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Tietoja ei ole saatavilla. 

Viskositeetti: Tietoja ei ole saatavilla. 

Höyryn tiheys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Haihtumisnopeus: Tietoja ei ole saatavilla. 

9.3. Muut turvallisuustiedot: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

Reaktiivisuus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili suositelluissa säilytysolosuhteissa. 

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita. 

Vältettävät olosuhteet: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

Vältettävät materiaalit: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita. 

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Kuvaus erilaisista toksikologisista (terveys-) vaikutuksista, joita voi aiheutua, jos käyttäjä 

joutuu kosketuksiin aineen tai valmisteen kanssa. 

11.1. Tiedot toksikologisista vaikutuksista 

Välitön myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Ihosyövyttävyys/-ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Sukusolujen perimää vaurioittava vaikutus:  Tietoja ei ole saatavilla. 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 

eivät täyty. 

Lisääntymistoksiset vaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla. 
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Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Aspiraatiovaara: Tietoja ei ole saatavilla. 

Lisätietoja: RTECS: Ei saatavilla. 

Muut toksikologiset tiedot: Kun tuotetta käytetään ja käsitellään teknisten tietojen 

mukaisesti, sillä ei ole mitään haitallisia vaikutuksia meidän kokemuksiemme ja meille 

annettujen tietojen mukaan. 

12. EKOLOGISET TIEDOT 

Myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Pysyvyys ja hajoavuus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Biokertyvyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Liikkuvuus maaperässä: Tietoja ei ole saatavilla. 

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko 

hitaasti hajoavina, biokertyvinä ja myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin 

voimakkaasti biokertyvinä (vPvB) 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

Muut haittavaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla. 

13. HÄVITTÄMISEEN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

Jätteenkäsittelymenetelmät 

Suositus: Hävitä jäte sovellettavien kansallisten, alueellisten tai paikallisten määräysten 

mukaisesti. 

Puhdistamattomat pakkaukset 

Suositus: Hävittäminen on tehtävä virallisten määräysten mukaisesti. 

Suositeltava puhdistusaine: Vesi, tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa. 

14. KULJETUSTIEDOT 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

YK-numero: Ei säännelty liikennesäännösten tarkoittamassa merkityksessä. 

YK:n oikea toimitusnimi: Ei säännelty. 

Kuljetuksen vaaraluokka: Ei säännelty. 

Pakkausryhmä: Ei säännelty. 

Ympäristövaarat: Ei säännelty. 

Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei sovellettavissa. 

Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-yleissopimuksen liitteen II ja IBC-säännöstön mukaisesti: 

Ei sovellettavissa. 
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YK:n ”mallisääntö”: Ei säännelty. 

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai 

-lainsäädäntö 

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

Kohta 355 (erittäin vaaralliset aineet): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Kohta 313 (erityisten myrkyllisten kemikaalien luettelot): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

TSCA (Toxic Substances Control Act): Kaikkien komponenttien arvo on AKTIIVINEN. 

Vaaralliset ilman epäpuhtaudet: Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Ehdotus 65 

Syöpää aiheuttavat kemikaalit: Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymistoksisuutta naisilla: Yhtäkään ainesosaa 

ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymistoksisuutta miehillä: Yhtäkään ainesosaa 

ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan kehitystoksisuutta: Yhtäkään ainesosaa ei ole 

lueteltu. 

Syöpää aiheuttavat aineet 

EPA (Environmental Protection Agency): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

TLV (ACGIH:n määrittämä raja-arvo): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): Yhtäkään ainesosaa ei ole 

lueteltu. 

GHS-merkinnät: Ei olemassa. 

Varoitusmerkit: Ei olemassa. 

Merkkisana: Ei olemassa. 

Vaaralausekkeet: Ei olemassa. 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tälle tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 

16. MUUT TIEDOT 

Lyhenteet ja akronyymit: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Societyn osasto) 

DOT: Yhdysvaltain liikenneministeriö 

GHS: Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä 

HMIS: Vaarallisten aineiden tunnistusjärjestelmä (Yhdysvallat) 
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IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto 

IMDG: Vaarallisia aineita koskeva kansainvälinen merenkulkusäännöstö 

LC50: Tappava pitoisuus, 50 prosenttia 

LD50: Tappava annos, 50 prosenttia 

NFPA: National Fire Protection Association (Yhdysvallat) 

NIOSH: Kansallinen työsuojelulaitos 

OSHA: Työturvallisuus ja työterveys 

PBT: Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen 

PEL: Sallittu altistumisraja 

REL: Suositeltava altistusraja 

TLV: Raja-arvo 

vPvB: erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä 

Tässä esitetyt tiedot perustuvat kohtuulliseen tutkimukseen. LumiraDx UK tai sen tytäryhtiöt 

eivät kuitenkaan takaa näiden tietojen tarkkuutta. Kaikilla materiaaleilla voi olla 

tuntemattomia vaaroja ja niitä on käytettävä varoen. Tämä asiakirja on tarkoitettu vain 

oppaaksi siihen, että asianmukaisesti koulutettu henkilö, joka käyttää tätä tuotetta, osaa 

käsitellä asianmukaisen varovasti tässä tuotteessa olevia materiaaleja. Missään tapauksessa 

LumiraDx ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista. LumiraDx SARS-CoV-2 & 

Flu A/B RNA STAR Complete Negative Control Media (neg. kontr. med.) ja/tai LumiraDx 

SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -sarjan tuotteiden käyttö on tuotteen teknisissä 

tiedoissa olevien viitteiden ja rajoitusten alaista. 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LOPPU  
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Käyttöturvallisuustiedote 

OSHA:n vaaraviestintästandardin nro 29CFR 1910.1200 mukaisesti 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1. Aineen tunnistetiedot: 

Tuotteen nimi: LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -suolaseos 

Tuotenumero: WI-30250 

Aineen käyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain Rx-käyttöön. 

Yrityksen tunnistetiedot: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50 

Yorkshire Way 

Doncaster DN3 3FT 

Iso-Britannia 

Puhelinnumero: 1 888 586 4721 

Hätäpuhelin: Yhdysvaltain kansallinen vastauskeskus: 1 800 424 8802 

Asiakaspalvelun sähköposti : customerservices.US@lumiradx.com 

Verkkosivusto: www.lumiradx.com 

2. VAAROJEN YKSILÖINTI 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus: Ei vaarallinen aine tai seos maailmanlaajuisesti 

yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän mukaan (GHS). 

2.2. Merkinnät: 

GHS-merkinnät: Ei sovellettavissa. 

Varoitusmerkit: Ei sovellettavissa. 

Merkkisana: Ei sovellettavissa. 

Vaaralausekkeet: Ei sovellettavissa. 

2.3. Muut vaarat: Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko hitaasti hajoavina, 

biokertyvinä ja myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin voimakkaasti 

biokertyvinä (vPvB) 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

3. KOOSTUMUS / TIEDOT AINESOSISTA 

Kemiallinen luokitus: Sekoitukset. 

Tuote ei sisällä aineita, joita annetuissa pitoisuuksissaan pidetään terveydelle haitallisina. 

Suosittelemme käsittelemään kaikkia kemikaaleja varoen. 

Lisätietoja: Komponentteja ei tarvitse paljastaa sovellettavien määräysten mukaisesti. 

4. ENSIAPUTOIMENPITEET 

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


 

 

16 / 42 
Asiakirjan nimi: LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -käyttöturvallisuustiedote 

Asiakirjan numero: SD-PROD-DOUT-00005 Versio: 1 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuessa. Paperitulosteita ei valvota eikä niihin pitäisi luottaa uusimpana 

versiona, paitsi jos ne on julkaistu virallisesti ja QA (laadunvarmistus) on leimannut ne. Luotu SD-QMS-TEM-00002 R.1 :lla 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleisiä neuvoja: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Ihokosketus: Pese välittömästi vedellä ja saippualla ja huuhtele huolellisesti. 

Nieleminen: Jos ainetta on nielty, hakeudu lääkäriin. 

Silmäkontakti: Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu 

lääkäriin. 

Hengittäminen: Siirry raittiiseen ilmaan. Jos tunnet olosi huonovointiseksi, hakeudu 

lääkäriin. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, välittömät ja viivästyneet: Muita asiaankuuluvia tietoja ei 

ole saatavilla. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 

Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

Sopivat sammutusaineet: Käytä kuivaa kemikaalisuihketta, hiilidioksidia, vesisuihkua tai 

alkoholinkestävää vaahtoa. 

Erityiset palontorjuntamenettelyt: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Aineesta tai seoksesta aiheutuvat erityiset vaarat: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole 

saatavilla. 

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Henkilökohtaiset suojatoimet, suojavarusteet ja menettelyt hätätilanteissa: Käytä sopivia 

henkilönsuojaimia vuotojen poistamisen aikana. Henkilönsuojaimista, ks. kohta 8. 

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Säilytä saastunut pesuvesi ja hävitä se asianmukaisesti. 

Älä päästä viemäreihin / pinta- tai pohjaveteen. 

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Imeytä nestekomponentit 

nestettä sitovalla materiaalilla. Kerää mekaanisesti. Puhdista saastunut alue huolellisesti; 

sopivia puhdistusaineita ovat: desinfiointiaine. 

Viittaus muihin kohtiin: Katso hävittämisohjeet kohdasta 13. 

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Käsittely: Käytä henkilönsuojaimia tarpeen mukaan. Erityisiä käsittelyohjeita ei tarvita. 

Tietoja räjähdyksiltä ja tulipaloilta suojautumisesta: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Käsittelyssä ja säilytyksessä noudatettavat varotoimet: Säilytä suojatulla alueella. 

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

Säilytysolosuhteet: Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Suositeltu säilytyslämpötila on –25...–15 

°C. 
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Erityinen loppukäyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain Rx-käyttöön. 

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN / HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1. Altistumisen raja-arvot: 

Komponentit, joiden raja-arvot edellyttävät valvontaa työpaikalla: Tuote ei sisällä olennaisia 

määriä kriittisiä arvoja omaavia materiaaleja, joita on seurattava työpaikalla. 

8.2. Altistumisen rajoittaminen: 

Asianmukaiset tekniset tarkastukset: Tietoja ei ole saatavilla. 

Yleiset suojaavat ja hygieeniset toimenpiteet: Noudata tavanomaisia 

bioturvallisuuskäytäntöjä, kun käsittelet mahdollisesti tartuntavaarallisia materiaaleja. 

Tavallisia varotoimenpiteitä on noudatettava kemikaaleja käsiteltäessä. 

Henkilönsuojaimet: 

Silmien ja kasvojen suojaus: Käytä silmiensuojaimia, jotka on testattu ja hyväksytty 

asianmukaisten julkishallinnon, kuten NIOSH:n (Yhdysvallat), standardien mukaisesti. 

Ihon suojaus: Käsittele käsineillä. Käsineet on tarkastettava ennen käyttöä. Käytä 

asianmukaista käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineiden ulkopintaan), jotta vältät 

ihokosketusta tämän tuotteen kanssa. Hävitä saastuneet käsineet käytön jälkeen 

sovellettavien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa kädet. 

Valittujen suojakäsineiden on täytettävä asiaankuuluvien standardien tekniset vaatimukset 

tätä materiaalia käsiteltäessä. 

Käsinemateriaalin läpäisyaika: Valmistajan määrittämää suojakäsineiden tarkkaa 

läpäisyaikaa on noudatettava. 

Kehon suojaus: Suojatyövaatteet. 

Hengityksen suojaus: Hengityssuojausta ei tarvita. 

Ympäristöaltistumisen torjuminen: Älä päästä tuotetta viemäreihin. 

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1. Yleiset huomautukset 

Ulkonäkö 

Olomuoto: Nestemäinen. 

Väri: Väritön. 

Haju: Tietoja ei ole saatavilla. 

9.2. Tärkeät terveys-, turvallisuus- ja ympäristötiedot 

pH: Tietoja ei ole saatavilla. 

Sulamis-/jäätymispiste: Tietoja ei ole saatavilla. 

Kiehumispiste/-alue: Tietoja ei ole saatavilla. 
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Leimahduspiste: Tietoja ei ole saatavilla. 

Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu): Tietoja ei ole saatavilla. 

Räjähtävyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Hapettavat ominaisuudet: Tietoja ei ole saatavilla. 

Höyrynpaine: Tietoja ei ole saatavilla. 

Suhteellinen tiheys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Liukoisuus: Liukenee veteen. 

Vesiliukoisuus: Liukoinen. 

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Tietoja ei ole saatavilla. 

Viskositeetti: Tietoja ei ole saatavilla. 

Höyryn tiheys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Haihtumisnopeus: Tietoja ei ole saatavilla. 

9.3. Muut turvallisuustiedot: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

Reaktiivisuus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili suositelluissa säilytysolosuhteissa. 

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita. 

Vältettävät olosuhteet: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

Vältettävät materiaalit: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita. 

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Kuvaus erilaisista toksikologisista (terveys-) vaikutuksista, joita voi aiheutua, jos käyttäjä 

joutuu kosketuksiin aineen tai valmisteen kanssa. 

11.1. Tiedot toksikologisista vaikutuksista 

Välitön myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Ihosyövyttävyys/-ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Sukusolujen perimää vaurioittava vaikutus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 

eivät täyty. 

Lisääntymistoksiset vaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla. 
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Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Aspiraatiovaara: Tietoja ei ole saatavilla. 

Lisätietoja: RTECS: Ei saatavilla. 

Muut toksikologiset tiedot: Kun tuotetta käytetään ja käsitellään teknisten tietojen 

mukaisesti, sillä ei ole mitään haitallisia vaikutuksia meidän kokemuksiemme ja meille 

annettujen tietojen mukaan. 

12. EKOLOGISET TIEDOT 

Myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Pysyvyys ja hajoavuus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Biokertyvyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Liikkuvuus maaperässä: Tietoja ei ole saatavilla. 

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko 

hitaasti hajoavina, biokertyvinä ja myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin 

voimakkaasti biokertyvinä (vPvB) 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

Muut haittavaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla. 

13. HÄVITTÄMISEEN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

Jätteenkäsittelymenetelmät 

Suositus: Hävitä jäte sovellettavien kansallisten, alueellisten tai paikallisten määräysten 

mukaisesti. 

Puhdistamattomat pakkaukset 

Suositus: Hävittäminen on tehtävä virallisten määräysten mukaisesti. 

Suositeltava puhdistusaine: Vesi, tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa. 

14. KULJETUSTIEDOT 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

YK-numero: Ei säännelty liikennesäännösten tarkoittamassa merkityksessä. 

YK:n oikea toimitusnimi: Ei säännelty. 

Kuljetuksen vaaraluokka: Ei säännelty. 

Pakkausryhmä: Ei säännelty. 

Ympäristövaarat: Ei säännelty. 

Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei sovellettavissa. 

Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-yleissopimuksen liitteen II ja IBC-säännöstön mukaisesti: 

Ei sovellettavissa. 
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YK:n ”mallisääntö”: Ei säännelty. 

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai 

-lainsäädäntö 

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

Kohta 355 (erittäin vaaralliset aineet): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Kohta 313 (erityisten myrkyllisten kemikaalien luettelot): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

TSCA (Toxic Substances Control Act): Kaikkien komponenttien arvo on AKTIIVINEN. 

Vaaralliset ilman epäpuhtaudet: Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Ehdotus 65 

Syöpää aiheuttavat kemikaalit: Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymistoksisuutta naisilla: Yhtäkään ainesosaa 

ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymistoksisuutta miehillä: Yhtäkään ainesosaa 

ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan kehitystoksisuutta: Yhtäkään ainesosaa ei ole 

lueteltu. 

Syöpää aiheuttavat aineet 

EPA (Environmental Protection Agency): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

TLV (ACGIH:n määrittämä raja-arvo): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): Yhtäkään ainesosaa ei ole 

lueteltu. 

GHS-merkinnät: Ei olemassa. 

Varoitusmerkit: Ei olemassa. 

Merkkisana: Ei olemassa. 

Vaaralausekkeet: Ei olemassa. 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tälle tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 

16. MUUT TIEDOT 

Lyhenteet ja akronyymit: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Societyn osasto) 

DOT: Yhdysvaltain liikenneministeriö 

GHS: Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä 

HMIS: Vaarallisten aineiden tunnistusjärjestelmä (Yhdysvallat) 
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IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto 

IMDG: Vaarallisia aineita koskeva kansainvälinen merenkulkusäännöstö 

LC50: Tappava pitoisuus, 50 prosenttia 

LD50: Tappava annos, 50 prosenttia 

NFPA: National Fire Protection Association (Yhdysvallat) 

NIOSH: Kansallinen työsuojelulaitos 

OSHA: Työturvallisuus ja työterveys 

PBT: Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen 

PEL: Sallittu altistumisraja 

REL: Suositeltava altistusraja 

TLV: Raja-arvo 

vPvB: erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä 

Tässä esitetyt tiedot perustuvat kohtuulliseen tutkimukseen. LumiraDx UK tai sen tytäryhtiöt 

eivät kuitenkaan takaa näiden tietojen tarkkuutta. Kaikilla materiaaleilla voi olla 

tuntemattomia vaaroja ja niitä on käytettävä varoen. Tämä asiakirja on tarkoitettu vain 

oppaaksi siihen, että asianmukaisesti koulutettu henkilö, joka käyttää tätä tuotetta, osaa 

käsitellä asianmukaisen varovasti tässä tuotteessa olevia materiaaleja. Missään tapauksessa 

LumiraDx ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista. LumiraDx SARS-CoV-2 & 

Flu A/B RNA STAR Complete -suolaseoksen tai LumiraDx SARS-CoV-2 & A/B RNA STAR 

Complete -sarjan tuotteiden käyttö on tuotteen teknisissä tiedoissa olevien viitteiden ja 

rajoitusten alaista. 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LOPPU  
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Käyttöturvallisuustiedote 

OSHA:n vaaraviestintästandardin nro 29CFR 1910.1200 mukaisesti 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1. Aineen tunnistetiedot: 

Tuotteen nimi: LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -eristyspuskuri 

Tuotenumero: WI-30251 

Aineen käyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain Rx-käyttöön. 

Yrityksen tunnistetiedot: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50 

Yorkshire Way 

Doncaster DN3 3FT 

Iso-Britannia 

Puhelinnumero: 1 888 586 4721 

Hätäpuhelin: Yhdysvaltain kansallinen vastauskeskus: 1 800 424 8802 

Asiakaspalvelun sähköposti: customerservices.US@lumiradx.com 

Verkkosivusto: www.lumiradx.com 

2. VAAROJEN YKSILÖINTI 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus: Ei vaarallinen aine tai seos maailmanlaajuisesti 

yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän mukaan (GHS). 

2.2. Merkinnät: 

GHS-merkinnät: Ei sovellettavissa. 

Varoitusmerkit: Ei sovellettavissa. 

Merkkisana: Ei sovellettavissa. 

Vaaralausekkeet: Ei sovellettavissa. 

2.3. Muut vaarat: Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko hitaasti hajoavina, 

biokertyvinä ja myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin voimakkaasti 

biokertyvinä (vPvB) 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

3. KOOSTUMUS / TIEDOT AINESOSISTA 

Kemiallinen luokitus: Sekoitukset. 

Tuote ei sisällä aineita, joita annetuissa pitoisuuksissaan pidetään terveydelle haitallisina. 

Suosittelemme käsittelemään kaikkia kemikaaleja varoen. 

Lisätietoja: Komponentteja ei tarvitse paljastaa sovellettavien määräysten mukaisesti. 

4. ENSIAPUTOIMENPITEET 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleisiä neuvoja: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Ihokosketus: Pese välittömästi vedellä ja saippualla ja huuhtele huolellisesti. 

Nieleminen: Jos ainetta on nielty, hakeudu lääkäriin. 

Silmäkontakti: Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu 

lääkäriin. 

Hengittäminen: Siirry raittiiseen ilmaan. Jos tunnet olosi huonovointiseksi, hakeudu 

lääkäriin. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, välittömät ja viivästyneet: Muita asiaankuuluvia tietoja ei 

ole saatavilla. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 

Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

Sopivat sammutusaineet: Käytä kuivaa kemikaalisuihketta, hiilidioksidia, vesisuihkua tai 

alkoholinkestävää vaahtoa. 

Erityiset palontorjuntamenettelyt: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Aineesta tai seoksesta aiheutuvat erityiset vaarat: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole 

saatavilla. 

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Henkilökohtaiset suojatoimet, suojavarusteet ja menettelyt hätätilanteissa: Käytä sopivia 

henkilönsuojaimia vuotojen poistamisen aikana. Henkilönsuojaimista, ks. kohta 8. 

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Säilytä saastunut pesuvesi ja hävitä se asianmukaisesti. 

Älä päästä viemäreihin / pinta- tai pohjaveteen. 

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Imeytä nestekomponentit 

nestettä sitovalla materiaalilla. Kerää mekaanisesti. Puhdista saastunut alue huolellisesti; 

sopivia puhdistusaineita ovat: desinfiointiaine. 

Viittaus muihin kohtiin: Katso hävittämisohjeet kohdasta 13. 

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Käsittely: Käytä henkilönsuojaimia tarpeen mukaan. Erityisiä käsittelyohjeita ei tarvita. 

Tietoja räjähdyksiltä ja tulipaloilta suojautumisesta: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Käsittelyssä ja säilytyksessä noudatettavat varotoimet: Säilytä suojatulla alueella. 

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

Säilytysolosuhteet: Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Suositeltu säilytyslämpötila on –25...–15 

°C. 



 

 

24 / 42 
Asiakirjan nimi: LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -käyttöturvallisuustiedote 

Asiakirjan numero: SD-PROD-DOUT-00005 Versio: 1 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuessa. Paperitulosteita ei valvota eikä niihin pitäisi luottaa uusimpana 

versiona, paitsi jos ne on julkaistu virallisesti ja QA (laadunvarmistus) on leimannut ne. Luotu SD-QMS-TEM-00002 R.1 :lla 

Erityinen loppukäyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain Rx-käyttöön. 

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN / HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1. Altistumisen raja-arvot: 

Komponentit, joiden raja-arvot edellyttävät valvontaa työpaikalla: Tuote ei sisällä olennaisia 

määriä kriittisiä arvoja omaavia materiaaleja, joita on seurattava työpaikalla. 

8.2. Altistumisen rajoittaminen: 

Asianmukaiset tekniset tarkastukset: Tietoja ei ole saatavilla. 

Yleiset suojaavat ja hygieeniset toimenpiteet: Noudata tavanomaisia 

bioturvallisuuskäytäntöjä, kun käsittelet mahdollisesti tartuntavaarallisia materiaaleja. 

Tavallisia varotoimenpiteitä on noudatettava kemikaaleja käsiteltäessä. 

Henkilönsuojaimet: 

Silmien ja kasvojen suojaus: Käytä silmiensuojaimia, jotka on testattu ja hyväksytty 

asianmukaisten julkishallinnon, kuten NIOSH:n (Yhdysvallat), standardien mukaisesti. 

Ihon suojaus: Käsittele käsineillä. Käsineet on tarkastettava ennen käyttöä. Käytä 

asianmukaista käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineiden ulkopintaan), jotta vältät 

ihokosketusta tämän tuotteen kanssa. Hävitä saastuneet käsineet käytön jälkeen 

sovellettavien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa kädet. 

Valittujen suojakäsineiden on täytettävä asiaankuuluvien standardien tekniset vaatimukset 

tätä materiaalia käsiteltäessä. 

Käsinemateriaalin läpäisyaika: Valmistajan määrittämää suojakäsineiden tarkkaa 

läpäisyaikaa on noudatettava. 

Kehon suojaus: Suojatyövaatteet. 

Hengityksen suojaus: Hengityssuojausta ei tarvita. 

Ympäristöaltistumisen torjuminen: Älä päästä tuotetta viemäreihin. 

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1. Yleiset huomautukset 

Ulkonäkö 

Olomuoto: Nestemäinen. 

Väri: Väritön. 

Haju: Tietoja ei ole saatavilla. 

9.2. Tärkeät terveys-, turvallisuus- ja ympäristötiedot 

pH: Tietoja ei ole saatavilla. 

Sulamis-/jäätymispiste: Tietoja ei ole saatavilla. 

Kiehumispiste/-alue: Tietoja ei ole saatavilla. 



 

 

25 / 42 
Asiakirjan nimi: LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -käyttöturvallisuustiedote 

Asiakirjan numero: SD-PROD-DOUT-00005 Versio: 1 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuessa. Paperitulosteita ei valvota eikä niihin pitäisi luottaa uusimpana 

versiona, paitsi jos ne on julkaistu virallisesti ja QA (laadunvarmistus) on leimannut ne. Luotu SD-QMS-TEM-00002 R.1 :lla 

Leimahduspiste: Tietoja ei ole saatavilla. 

Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu): Tietoja ei ole saatavilla. 

Räjähtävyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Hapettavat ominaisuudet: Tietoja ei ole saatavilla. 

Höyrynpaine: Tietoja ei ole saatavilla. 

Suhteellinen tiheys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Liukoisuus: Liukenee veteen. 

Vesiliukoisuus: Liukoinen. 

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Tietoja ei ole saatavilla. 

Viskositeetti: Tietoja ei ole saatavilla. 

Höyryn tiheys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Haihtumisnopeus: Tietoja ei ole saatavilla. 

9.3. Muut turvallisuustiedot: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

Reaktiivisuus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili suositelluissa säilytysolosuhteissa. 

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita. 

Vältettävät olosuhteet: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

Vältettävät materiaalit: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita. 

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Kuvaus erilaisista toksikologisista (terveys-) vaikutuksista, joita voi aiheutua, jos käyttäjä 

joutuu kosketuksiin aineen tai valmisteen kanssa. 

11.1. Tiedot toksikologisista vaikutuksista 

Välitön myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Ihosyövyttävyys/-ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Sukusolujen perimää vaurioittava vaikutus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 

eivät täyty. 

Lisääntymistoksiset vaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla. 
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Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Aspiraatiovaara: Tietoja ei ole saatavilla. 

Lisätietoja: RTECS: Ei saatavilla. 

Muut toksikologiset tiedot: Kun tuotetta käytetään ja käsitellään teknisten tietojen 

mukaisesti, sillä ei ole mitään haitallisia vaikutuksia meidän kokemuksiemme ja meille 

annettujen tietojen mukaan. 

12. EKOLOGISET TIEDOT 

Myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Pysyvyys ja hajoavuus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Biokertyvyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Liikkuvuus maaperässä: Tietoja ei ole saatavilla. 

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko 

hitaasti hajoavina, biokertyvinä ja myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin 

voimakkaasti biokertyvinä (vPvB) 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

Muut haittavaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla. 

13. HÄVITTÄMISEEN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

Jätteenkäsittelymenetelmät 

Suositus: Hävitä jäte sovellettavien kansallisten, alueellisten tai paikallisten määräysten 

mukaisesti. 

Puhdistamattomat pakkaukset 

Suositus: Hävittäminen on tehtävä virallisten määräysten mukaisesti. 

Suositeltava puhdistusaine: Vesi, tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa. 

14. KULJETUSTIEDOT 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

YK-numero: Ei säännelty liikennesäännösten tarkoittamassa merkityksessä. 

YK:n oikea toimitusnimi: Ei säännelty. 

Kuljetuksen vaaraluokka: Ei säännelty. 

Pakkausryhmä: Ei säännelty. 

Ympäristövaarat: Ei säännelty. 

Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei sovellettavissa. 

Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-yleissopimuksen liitteen II ja IBC-säännöstön mukaisesti: 

Ei sovellettavissa. 
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YK:n ”mallisääntö”: Ei säännelty. 

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai 

-lainsäädäntö 

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

Kohta 355 (erittäin vaaralliset aineet): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Kohta 313 (erityisten myrkyllisten kemikaalien luettelot): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

TSCA (Toxic Substances Control Act): Kaikkien komponenttien arvo on AKTIIVINEN. 

Vaaralliset ilman epäpuhtaudet: Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Ehdotus 65 

Syöpää aiheuttavat kemikaalit: Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymistoksisuutta naisilla: Yhtäkään ainesosaa 

ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymistoksisuutta miehillä: Yhtäkään ainesosaa 

ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan kehitystoksisuutta: Yhtäkään ainesosaa ei ole 

lueteltu. 

Syöpää aiheuttavat aineet 

EPA (Environmental Protection Agency): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

TLV (ACGIH:n määrittämä raja-arvo): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): Yhtäkään ainesosaa ei ole 

lueteltu. 

GHS-merkinnät: Ei olemassa. 

Varoitusmerkit: Ei olemassa. 

Merkkisana: Ei olemassa. 

Vaaralausekkeet: Ei olemassa. 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tälle tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 

16. MUUT TIEDOT 

Lyhenteet ja akronyymit: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Societyn osasto) 

DOT: Yhdysvaltain liikenneministeriö 

GHS: Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä 

HMIS: Vaarallisten aineiden tunnistusjärjestelmä (Yhdysvallat) 

IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto 
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IMDG: Vaarallisia aineita koskeva kansainvälinen merenkulkusäännöstö 

LC50: Tappava pitoisuus, 50 prosenttia 

LD50: Tappava annos, 50 prosenttia 

NFPA: National Fire Protection Association (Yhdysvallat) 

NIOSH: Kansallinen työsuojelulaitos 

OSHA: Työturvallisuus ja työterveys 

PBT: Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen 

PEL: Sallittu altistumisraja 

REL: Suositeltava altistusraja 

TLV: Raja-arvo 

vPvB: erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä 

Tässä esitetyt tiedot perustuvat kohtuulliseen tutkimukseen. LumiraDx UK tai sen tytäryhtiöt 

eivät kuitenkaan takaa näiden tietojen tarkkuutta. Kaikilla materiaaleilla voi olla 

tuntemattomia vaaroja ja niitä on käytettävä varoen. Tämä asiakirja on tarkoitettu vain 

oppaaksi siihen, että asianmukaisesti koulutettu henkilö, joka käyttää tätä tuotetta, osaa 

käsitellä asianmukaisen varovasti tässä tuotteessa olevia materiaaleja. Missään tapauksessa 

LumiraDx ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista. LumiraDx SARS-CoV-2 & 

Flu A/B RNA STAR Complete -eristyspuskurin ja/tai LumiraDx SARS-CoV-2 & A/B RNA STAR 

Complete -sarjan tuotteiden käyttö on tuotteen teknisissä tiedoissa olevien viitteiden ja 

rajoitusten alaista. 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LOPPU  
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Käyttöturvallisuustiedote 

OSHA:n vaaraviestintästandardin nro 29CFR 1910.1200 mukaisesti 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1. Aineen tunnistetiedot: 

Tuotteen nimi: LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -IC/P-seos (sisäisen 

kontrollin ja alukkeiden seos) 

Tuotenumero: WI-30253 

Aineen käyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain Rx-käyttöön. 

Yrityksen tunnistetiedot: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50 

Yorkshire Way 

Doncaster DN3 3FT 

Iso-Britannia 

Puhelinnumero: 1 888 586 4721 

Hätäpuhelin: Yhdysvaltain kansallinen vastauskeskus: 1 800 424 8802 

Asiakaspalvelun sähköposti: customerservices.US@lumiradx.com 

Verkkosivusto: www.lumiradx.com 

2. VAAROJEN YKSILÖINTI 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus: Ei vaarallinen aine tai seos maailmanlaajuisesti 

yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän mukaan (GHS). 

2.2. Merkinnät: 

GHS-merkinnät: Ei sovellettavissa. 

Varoitusmerkit: Ei sovellettavissa. 

Merkkisana: Ei sovellettavissa. 

Vaaralausekkeet: Ei sovellettavissa. 

2.3. Muut vaarat: Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko hitaasti hajoavina, 

biokertyvinä ja myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin voimakkaasti 

biokertyvinä (vPvB) 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

3. KOOSTUMUS / TIEDOT AINESOSISTA 

Kemiallinen luokitus: Sekoitukset. 

Tuote ei sisällä aineita, joita annetuissa pitoisuuksissaan pidetään terveydelle haitallisina. 

Suosittelemme käsittelemään kaikkia kemikaaleja varoen. 

Lisätietoja: Komponentteja 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 

Yleisiä neuvoja: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Ihokosketus: Pese välittömästi vedellä ja saippualla ja huuhtele huolellisesti. 

Nieleminen: Jos ainetta on nielty, hakeudu lääkäriin. 

Silmäkontakti: Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu 

lääkäriin. 

Hengittäminen: Siirry raittiiseen ilmaan. Jos tunnet olosi huonovointiseksi, hakeudu 

lääkäriin. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, välittömät ja viivästyneet: Muita asiaankuuluvia tietoja ei 

ole saatavilla. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 

Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

Sopivat sammutusaineet: Käytä kuivaa kemikaalisuihketta, hiilidioksidia, vesisuihkua tai 

alkoholinkestävää vaahtoa. 

Erityiset palontorjuntamenettelyt: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Aineesta tai seoksesta aiheutuvat erityiset vaarat: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole 

saatavilla. 

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Henkilökohtaiset suojatoimet, suojavarusteet ja menettelyt hätätilanteissa: Käytä sopivia 

henkilönsuojaimia vuotojen poistamisen aikana. Henkilönsuojaimista, ks. kohta 8. 

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Säilytä saastunut pesuvesi ja hävitä se asianmukaisesti. 

Älä päästä viemäreihin / pinta- tai pohjaveteen. 

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Imeytä nestekomponentit 

nestettä sitovalla materiaalilla. Kerää mekaanisesti. Puhdista saastunut alue huolellisesti; 

sopivia puhdistusaineita ovat: desinfiointiaine. 

Viittaus muihin kohtiin: Katso hävittämisohjeet kohdasta 13. 

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Käsittely: Käytä henkilönsuojaimia tarpeen mukaan. Erityisiä käsittelyohjeita ei tarvita. 

Tietoja räjähdyksiltä ja tulipaloilta suojautumisesta: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Käsittelyssä ja säilytyksessä noudatettavat varotoimet: Säilytä suojatulla alueella. 

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

Säilytysolosuhteet: Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Suositeltu säilytyslämpötila on –25...–15 
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°C. 

Erityinen loppukäyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain Rx-käyttöön. 

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN / HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1. Altistumisen raja-arvot: 

Komponentit, joiden raja-arvot edellyttävät valvontaa työpaikalla: Tuote ei sisällä olennaisia 

määriä kriittisiä arvoja omaavia materiaaleja, joita on seurattava työpaikalla. 

8.2. Altistumisen rajoittaminen: 

Asianmukaiset tekniset tarkastukset: Tietoja ei ole saatavilla. 

Yleiset suojaavat ja hygieeniset toimenpiteet: Noudata tavanomaisia 

bioturvallisuuskäytäntöjä, kun käsittelet mahdollisesti tartuntavaarallisia materiaaleja. 

Tavallisia varotoimenpiteitä on noudatettava kemikaaleja käsiteltäessä. 

Henkilönsuojaimet: 

Silmien ja kasvojen suojaus: Käytä silmiensuojaimia, jotka on testattu ja hyväksytty 

asianmukaisten julkishallinnon, kuten NIOSH:n (Yhdysvallat), standardien mukaisesti. 

Ihon suojaus: Käsittele käsineillä. Käsineet on tarkastettava ennen käyttöä. Käytä 

asianmukaista käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineiden ulkopintaan), jotta vältät 

ihokosketusta tämän tuotteen kanssa. Hävitä saastuneet käsineet käytön jälkeen 

sovellettavien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa kädet. 

Valittujen suojakäsineiden on täytettävä asiaankuuluvien standardien tekniset vaatimukset 

tätä materiaalia käsiteltäessä. 

Käsinemateriaalin läpäisyaika: Valmistajan määrittämää suojakäsineiden tarkkaa 

läpäisyaikaa on noudatettava. 

Kehon suojaus: Suojatyövaatteet. 

Hengityksen suojaus: Hengityssuojausta ei tarvita. 

Ympäristöaltistumisen torjuminen: Älä päästä tuotetta viemäreihin. 

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1. Yleiset huomautukset 

Ulkonäkö 

Olomuoto: Nestemäinen. 

Väri: Vaalean violetti. 

Haju: Tietoja ei ole saatavilla. 

9.2. Tärkeät terveys-, turvallisuus- ja ympäristötiedot 

pH: Tietoja ei ole saatavilla. 

Sulamis-/jäätymispiste: Tietoja ei ole saatavilla. 
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Kiehumispiste/-alue: Tietoja ei ole saatavilla. 

Leimahduspiste: Tietoja ei ole saatavilla. 

Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu): Tietoja ei ole saatavilla. 

Räjähtävyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Hapettavat ominaisuudet: Tietoja ei ole saatavilla. 

Höyrynpaine: Tietoja ei ole saatavilla. 

Suhteellinen tiheys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Liukoisuus: Liukenee veteen. 

Vesiliukoisuus: Liukoinen. 

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Tietoja ei ole saatavilla. 

Viskositeetti: Tietoja ei ole saatavilla. 

Höyryn tiheys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Haihtumisnopeus: Tietoja ei ole saatavilla. 

9.3. Muut turvallisuustiedot: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

Reaktiivisuus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili suositelluissa säilytysolosuhteissa. 

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita. 

Vältettävät olosuhteet: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

Vältettävät materiaalit: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita. 

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Kuvaus erilaisista toksikologisista (terveys-) vaikutuksista, joita voi aiheutua, jos käyttäjä 

joutuu kosketuksiin aineen tai valmisteen kanssa. 

11.1. Tiedot toksikologisista vaikutuksista 

Välitön myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Ihosyövyttävyys/-ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Sukusolujen perimää vaurioittava vaikutus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset:  Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 

eivät täyty. 
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Lisääntymistoksiset vaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Aspiraatiovaara: Tietoja ei ole saatavilla. 

Lisätietoja: RTECS: Ei saatavilla. 

Muut toksikologiset tiedot: Kun tuotetta käytetään ja käsitellään teknisten tietojen 

mukaisesti, sillä ei ole mitään haitallisia vaikutuksia meidän kokemuksiemme ja meille 

annettujen tietojen mukaan. 

12. EKOLOGISET TIEDOT 

Myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Pysyvyys ja hajoavuus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Biokertyvyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Liikkuvuus maaperässä: Tietoja ei ole saatavilla. 

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko 

hitaasti hajoavina, biokertyvinä ja myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin 

voimakkaasti biokertyvinä (vPvB) 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

Muut haittavaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla. 

13. HÄVITTÄMISEEN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

Jätteenkäsittelymenetelmät 

Suositus: Hävitä jäte sovellettavien kansallisten, alueellisten tai paikallisten määräysten 

mukaisesti. 

Puhdistamattomat pakkaukset 

Suositus: Hävittäminen on tehtävä virallisten määräysten mukaisesti. 

Suositeltava puhdistusaine: Vesi, tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa. 

14. KULJETUSTIEDOT 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

YK-numero: Ei säännelty liikennesäännösten tarkoittamassa merkityksessä. 

YK:n oikea toimitusnimi: Ei säännelty. 

Kuljetuksen vaaraluokka: Ei säännelty. 

Pakkausryhmä: Ei säännelty. 

Ympäristövaarat: Ei säännelty. 

Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei sovellettavissa. 
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Asiakirjan numero: SD-PROD-DOUT-00005 Versio: 1 
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versiona, paitsi jos ne on julkaistu virallisesti ja QA (laadunvarmistus) on leimannut ne. Luotu SD-QMS-TEM-00002 R.1 :lla 

Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-yleissopimuksen liitteen II ja IBC-säännöstön mukaisesti: 

Ei sovellettavissa. 

YK:n ”mallisääntö”: Ei säännelty. 

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai 

-lainsäädäntö 

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

Kohta 355 (erittäin vaaralliset aineet): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Kohta 313 (erityisten myrkyllisten kemikaalien luettelot): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

TSCA (Toxic Substances Control Act): Kaikkien komponenttien arvo on AKTIIVINEN. 

Vaaralliset ilman epäpuhtaudet: Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Ehdotus 65 

Syöpää aiheuttavat kemikaalit: Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymistoksisuutta naisilla: Yhtäkään ainesosaa 

ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymistoksisuutta miehillä: Yhtäkään ainesosaa 

ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan kehitystoksisuutta: Yhtäkään ainesosaa ei ole 

lueteltu. 

Syöpää aiheuttavat aineet 

EPA (Environmental Protection Agency): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

TLV (ACGIH:n määrittämä raja-arvo): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): Yhtäkään ainesosaa ei ole 

lueteltu. 

GHS-merkinnät: Ei olemassa. 

Varoitusmerkit: Ei olemassa. 

Merkkisana: Ei olemassa. 

Vaaralausekkeet: Ei olemassa. 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tälle tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 

16. MUUT TIEDOT 

Lyhenteet ja akronyymit: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Societyn osasto) 

DOT: Yhdysvaltain liikenneministeriö 
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Asiakirjan numero: SD-PROD-DOUT-00005 Versio: 1 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuessa. Paperitulosteita ei valvota eikä niihin pitäisi luottaa uusimpana 

versiona, paitsi jos ne on julkaistu virallisesti ja QA (laadunvarmistus) on leimannut ne. Luotu SD-QMS-TEM-00002 R.1 :lla 

GHS: Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä 

HMIS: Vaarallisten aineiden tunnistusjärjestelmä (Yhdysvallat) 

IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto 

IMDG: Vaarallisia aineita koskeva kansainvälinen merenkulkusäännöstö 

LC50: Tappava pitoisuus, 50 prosenttia 

LD50: Tappava annos, 50 prosenttia 

NFPA: National Fire Protection Association (Yhdysvallat) 

NIOSH: Kansallinen työsuojelulaitos 

OSHA: Työturvallisuus ja työterveys 

PBT: Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen 

PEL: Sallittu altistumisraja 

REL: Suositeltava altistusraja 

TLV: Raja-arvo 

vPvB: erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä 

Tässä esitetyt tiedot perustuvat kohtuulliseen tutkimukseen. LumiraDx UK tai sen tytäryhtiöt 

eivät kuitenkaan takaa näiden tietojen tarkkuutta. Kaikilla materiaaleilla voi olla 

tuntemattomia vaaroja ja niitä on käytettävä varoen. Tämä asiakirja on tarkoitettu vain 

oppaaksi siihen, että asianmukaisesti koulutettu henkilö, joka käyttää tätä tuotetta, osaa 

käsitellä asianmukaisen varovasti tässä tuotteessa olevia materiaaleja. Missään tapauksessa 

LumiraDx ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista. LumiraDx SARS-CoV-2 & 

Flu A/B RNA STAR Complete -IC/P-seos (sisäisen kontrollin ja alukkeiden seoksen) ja/tai 

LumiraDx SARS-CoV-2 & A/B RNA STAR Complete -sarjan tuotteiden käyttö on tuotteen 

teknisissä tiedoissa olevien viitteiden ja rajoitusten alaista. 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LOPPU  
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Käyttöturvallisuustiedote 

OSHA:n vaaraviestintästandardin nro 29CFR 1910.1200 mukaisesti 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1. Aineen tunnistetiedot: 

Tuotteen nimi: LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -pääseos 

Tuotenumero: WI-30252 

Aineen käyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain Rx-käyttöön. 

Yrityksen tunnistetiedot: LumiraDx UK Ltd, 

Unit 50 

Yorkshire Way 

Doncaster DN3 3FT 

Iso-Britannia 

Puhelinnumero: 1 888 586 4721 

Hätäpuhelin: Yhdysvaltain kansallinen vastauskeskus: 1 800 424 8802 

Asiakaspalvelun sähköposti: customerservices.US@lumiradx.com 

Verkkosivusto: www.lumiradx.com 

2. VAAROJEN YKSILÖINTI 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus: Ei vaarallinen aine tai seos maailmanlaajuisesti 

yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän mukaan (GHS). 

2.2. Merkinnät: 

GHS-merkinnät: Ei sovellettavissa. 

Varoitusmerkit: Ei sovellettavissa. 

Merkkisana: Ei sovellettavissa. 

Vaaralausekkeet: Ei sovellettavissa. 

2.3. Muut vaarat: Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko hitaasti hajoavina, 

biokertyvinä ja myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin voimakkaasti 

biokertyvinä (vPvB) 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

3. KOOSTUMUS / TIEDOT AINESOSISTA 

Kemiallinen luokitus: Sekoitukset. 

Tuote ei sisällä aineita, joita annetuissa pitoisuuksissaan pidetään terveydelle haitallisina. 

Suosittelemme käsittelemään kaikkia kemikaaleja varoen. 

Lisätietoja: Komponentteja ei tarvitse paljastaa sovellettavien määräysten mukaisesti. 

4. ENSIAPUTOIMENPITEET 

mailto:customerservices.US@lumiradx.com
http://www.lumiradx.com/
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Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuessa. Paperitulosteita ei valvota eikä niihin pitäisi luottaa uusimpana 
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4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleisiä neuvoja: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Ihokosketus: Pese välittömästi vedellä ja saippualla ja huuhtele huolellisesti. 

Nieleminen: Jos ainetta on nielty, hakeudu lääkäriin. 

Silmäkontakti: Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu 

lääkäriin. 

Hengittäminen: Siirry raittiiseen ilmaan. Jos tunnet olosi huonovointiseksi, hakeudu 

lääkäriin. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, välittömät ja viivästyneet: Muita asiaankuuluvia tietoja ei 

ole saatavilla. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 

Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

Sopivat sammutusaineet: Käytä kuivaa kemikaalisuihketta, hiilidioksidia, vesisuihkua tai 

alkoholinkestävää vaahtoa. 

Erityiset palontorjuntamenettelyt: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Aineesta tai seoksesta aiheutuvat erityiset vaarat: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole 

saatavilla. 

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Henkilökohtaiset suojatoimet, suojavarusteet ja menettelyt hätätilanteissa: Käytä sopivia 

henkilönsuojaimia vuotojen poistamisen aikana. Henkilönsuojaimista, ks. kohta 8. 

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Säilytä saastunut pesuvesi ja hävitä se asianmukaisesti. 

Älä päästä viemäreihin / pinta- tai pohjaveteen. 

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Imeytä nestekomponentit 

nestettä sitovalla materiaalilla. Kerää mekaanisesti. Puhdista saastunut alue huolellisesti; 

sopivia puhdistusaineita ovat: desinfiointiaine. 

Viittaus muihin kohtiin: Katso hävittämisohjeet kohdasta 13. 

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Käsittely: Käytä henkilönsuojaimia tarpeen mukaan. Erityisiä käsittelyohjeita ei tarvita. 

Tietoja räjähdyksiltä ja tulipaloilta suojautumisesta: Erityistoimenpiteitä ei tarvita. 

Käsittelyssä ja säilytyksessä noudatettavat varotoimet: Säilytä suojatulla alueella. 

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

Säilytysolosuhteet: Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Suositeltu säilytyslämpötila on –25...–15 

°C. 
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Erityinen loppukäyttö: In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). Vain Rx-käyttöön. 

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN / HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1. Altistumisen raja-arvot: 

Komponentit, joiden raja-arvot edellyttävät valvontaa työpaikalla: Tuote ei sisällä olennaisia 

määriä kriittisiä arvoja omaavia materiaaleja, joita on seurattava työpaikalla. 

8.2. Altistumisen rajoittaminen: 

Asianmukaiset tekniset tarkastukset: Tietoja ei ole saatavilla. 

Yleiset suojaavat ja hygieeniset toimenpiteet: Noudata tavanomaisia 

bioturvallisuuskäytäntöjä, kun käsittelet mahdollisesti tartuntavaarallisia materiaaleja. 

Tavallisia varotoimenpiteitä on noudatettava kemikaaleja käsiteltäessä. 

Henkilönsuojaimet: 

Silmien ja kasvojen suojaus: Käytä silmiensuojaimia, jotka on testattu ja hyväksytty 

asianmukaisten julkishallinnon, kuten NIOSH:n (Yhdysvallat), standardien mukaisesti. 

Ihon suojaus: Käsittele käsineillä. Käsineet on tarkastettava ennen käyttöä. Käytä 

asianmukaista käsineiden poistotekniikkaa (koskematta käsineiden ulkopintaan), jotta vältät 

ihokosketusta tämän tuotteen kanssa. Hävitä saastuneet käsineet käytön jälkeen 

sovellettavien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa kädet. 

Valittujen suojakäsineiden on täytettävä asiaankuuluvien standardien tekniset vaatimukset 

tätä materiaalia käsiteltäessä. 

Käsinemateriaalin läpäisyaika: Valmistajan määrittämää suojakäsineiden tarkkaa 

läpäisyaikaa on noudatettava. 

Kehon suojaus: Suojatyövaatteet. 

Hengityksen suojaus: Hengityssuojausta ei tarvita. 

Ympäristöaltistumisen torjuminen: Älä päästä tuotetta viemäreihin. 

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1. Yleiset huomautukset 

Ulkonäkö 

Olomuoto: Nestemäinen. 

Väri: Väritön. 

Haju: Tietoja ei ole saatavilla. 

9.2. Tärkeät terveys-, turvallisuus- ja ympäristötiedot 

pH: Tietoja ei ole saatavilla. 

Sulamis-/jäätymispiste: Tietoja ei ole saatavilla. 

Kiehumispiste/-alue: Tietoja ei ole saatavilla. 
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Leimahduspiste: Tietoja ei ole saatavilla. 

Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu): Tietoja ei ole saatavilla. 

Räjähtävyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Hapettavat ominaisuudet: Tietoja ei ole saatavilla. 

Höyrynpaine: Tietoja ei ole saatavilla. 

Suhteellinen tiheys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Liukoisuus: Liukenee veteen. 

Vesiliukoisuus: Liukoinen. 

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Tietoja ei ole saatavilla. 

Viskositeetti: Tietoja ei ole saatavilla. 

Höyryn tiheys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Haihtumisnopeus: Tietoja ei ole saatavilla. 

9.3. Muut turvallisuustiedot: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

Reaktiivisuus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili suositelluissa säilytysolosuhteissa. 

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita. 

Vältettävät olosuhteet: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

Vältettävät materiaalit: Muita asiaankuuluvia tietoja ei ole saatavilla. 

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita. 

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Kuvaus erilaisista toksikologisista (terveys-) vaikutuksista, joita voi aiheutua, jos käyttäjä 

joutuu kosketuksiin aineen tai valmisteen kanssa. 

11.1. Tiedot toksikologisista vaikutuksista 

Välitön myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Ihosyövyttävyys/-ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Sukusolujen perimää vaurioittava vaikutus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 

eivät täyty. 

Lisääntymistoksiset vaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla. 
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Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen: Tietoja ei ole saatavilla. 

Aspiraatiovaara: Tietoja ei ole saatavilla. 

Lisätietoja: RTECS: Ei saatavilla. 

Muut toksikologiset tiedot: Kun tuotetta käytetään ja käsitellään teknisten tietojen 

mukaisesti, sillä ei ole mitään haitallisia vaikutuksia meidän kokemuksiemme ja meille 

annettujen tietojen mukaan. 

12. EKOLOGISET TIEDOT 

Myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Pysyvyys ja hajoavuus: Tietoja ei ole saatavilla. 

Biokertyvyys: Tietoja ei ole saatavilla. 

Liikkuvuus maaperässä: Tietoja ei ole saatavilla. 

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tämä aine/seos ei sisällä ainesosia, joita pidetään joko 

hitaasti hajoavina, biokertyvinä ja myrkyllisinä (PBT) tai hyvin hitaasti hajoavina ja erittäin 

voimakkaasti biokertyvinä (vPvB) 0,1 % tai sitä korkeampina määrinä. 

Muut haittavaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla. 

13. HÄVITTÄMISEEN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

Jätteenkäsittelymenetelmät 

Suositus: Hävitä jäte sovellettavien kansallisten, alueellisten tai paikallisten määräysten 

mukaisesti. 

Puhdistamattomat pakkaukset 

Suositus: Hävittäminen on tehtävä virallisten määräysten mukaisesti. 

Suositeltava puhdistusaine: Vesi, tarvittaessa puhdistusaineiden kanssa. 

14. KULJETUSTIEDOT 

IATA/DOT/IMDG/ADR 

YK-numero: Ei säännelty liikennesäännösten tarkoittamassa merkityksessä. 

YK:n oikea toimitusnimi: Ei säännelty. 

Kuljetuksen vaaraluokka: Ei säännelty. 

Pakkausryhmä: Ei säännelty. 

Ympäristövaarat: Ei säännelty. 

Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei sovellettavissa. 

Kuljetus irtolastina MARPOL73/78-yleissopimuksen liitteen II ja IBC-säännöstön mukaisesti: 

Ei sovellettavissa. 
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YK:n ”mallisääntö”: Ei säännelty. 

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai 

-lainsäädäntö 

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

Kohta 355 (erittäin vaaralliset aineet): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Kohta 313 (erityisten myrkyllisten kemikaalien luettelot): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

TSCA (Toxic Substances Control Act): Kaikkien komponenttien arvo on AKTIIVINEN. 

Vaaralliset ilman epäpuhtaudet: Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Ehdotus 65 

Syöpää aiheuttavat kemikaalit: Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymistoksisuutta naisilla: Yhtäkään ainesosaa 

ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan lisääntymistoksisuutta miehillä: Yhtäkään ainesosaa 

ei ole lueteltu. 

Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan kehitystoksisuutta: Yhtäkään ainesosaa ei ole 

lueteltu. 

Syöpää aiheuttavat aineet 

EPA (Environmental Protection Agency): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

TLV (ACGIH:n määrittämä raja-arvo): Yhtäkään ainesosaa ei ole lueteltu. 

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health): Yhtäkään ainesosaa ei ole 

lueteltu. 

GHS-merkinnät: Ei olemassa. 

Varoitusmerkit: Ei olemassa. 

Merkkisana: Ei olemassa. 

Vaaralausekkeet: Ei olemassa. 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tälle tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. 

16. MUUT TIEDOT 

Lyhenteet ja akronyymit: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Societyn osasto) 

DOT: Yhdysvaltain liikenneministeriö 

GHS: Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä 

HMIS: Vaarallisten aineiden tunnistusjärjestelmä (Yhdysvallat) 
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Asiakirjan nimi: LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -käyttöturvallisuustiedote 

Asiakirjan numero: SD-PROD-DOUT-00005 Versio: 1 

Tätä asiakirjaa valvotaan, ja se julkaistaan sähköisesti Grand Avenuessa. Paperitulosteita ei valvota eikä niihin pitäisi luottaa uusimpana 

versiona, paitsi jos ne on julkaistu virallisesti ja QA (laadunvarmistus) on leimannut ne. Luotu SD-QMS-TEM-00002 R.1 :lla 

IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto 

IMDG: Vaarallisia aineita koskeva kansainvälinen merenkulkusäännöstö 

LC50: Tappava pitoisuus, 50 prosenttia 

LD50: Tappava annos, 50 prosenttia 

NFPA: National Fire Protection Association (Yhdysvallat) 

NIOSH: Kansallinen työsuojelulaitos 

OSHA: Työturvallisuus ja työterveys 

PBT: Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen 

PEL: Sallittu altistumisraja 

REL: Suositeltava altistusraja 

TLV: Raja-arvo 

vPvB: erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä 

Tässä esitetyt tiedot perustuvat kohtuulliseen tutkimukseen. LumiraDx UK tai sen tytäryhtiöt 

eivät kuitenkaan takaa näiden tietojen tarkkuutta. Kaikilla materiaaleilla voi olla 

tuntemattomia vaaroja ja niitä on käytettävä varoen. Tämä asiakirja on tarkoitettu vain 

oppaaksi siihen, että asianmukaisesti koulutettu henkilö, joka käyttää tätä tuotetta, osaa 

käsitellä asianmukaisen varovasti tässä tuotteessa olevia materiaaleja. Missään tapauksessa 

LumiraDx ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista. LumiraDx SARS-CoV-2 & 

Flu A/B RNA STAR Complete -pääseoksen ja/tai LumiraDx SARS-CoV-2 & A/B RNA STAR 

Complete -sarjan tuotteiden käyttö on tuotteen teknisissä tiedoissa olevien viitteiden ja 

rajoitusten alaista. 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LOPPU 


