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1 IDENTIFIKATION AV ÄMNE / FÖRBEREDELSER OCH FÖRETAGET / FÖRETAGET 

1.1 Identifikation av produkt 

Företagsnamn: 

Katalognummer: 
 

 D-dimer snabbtest 
 

 

 
 

CDM-402 

1.2 Relevant och identifierad användning av ämnet eller sammansättningen och användning 

rekommenderas  
Snabbtest för In vitro Diagnostik 

1.3 Information om leverantören på säkerhetsdatabladet 

Tillverkare: ACRO BIOTECH, Inc. 

Adress: 9500, 7th str., Rancho Cucamonga 

CA 91730, USA 

Telefonnummer: +1-909-466-6857 

Fax nummer: +1-909-466-6892 

E-Mail kontaktperson: info@acrobiotech.com 

1.4 Nödnummer 

Kontakta den regionala giftinformationscentralen 

 
2 RISKIDENTIFIERING 

2.1 Klassificering av ämnet eller sammansättningen 

Klassificering enligt föreskrift (EC) Nr. 1272/2008 bilaga VII: Inte tillämpbar 

Kemiskt innehåll, Kemisk Data/Information 

Klassificering enligt föreskrift 67/548/EEC eller bestämmelse 1999/45/EC: Inte tillämpbar 

2.2 Märkning 

   

Märkning enligt föreskrift (EC) Nr. 1272/2008 

Märkning bör ske enligt föreskrift (EC) Nr. 1272/2008 

Riskpiktogram och Signalord: Nej 

Giftiga ingredienser för märkning: Nej  

Giftig: Nej 

 
 

  

 

  

  

2.3 Andra risker 

Vid denna koncentration (0.02%) av ProClin 300 är detta biocidala konserveringsmedel irriterande för ögon och hud och kan vara 

skadligt om tillräckligt intas. ProClin 300 är hudsensibiliserande; långvarig eller upprepad exponering kan orsaka allergisk reaktion 

hos vissa känsliga individer[H317].   

 
3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION AV INGREDIENSER 

3.1 Ämnen 

Denna produkt är en sammansättning 

3.2 Sammansättningar 

Riskingredienser CAS No. EINECS 

Nummer 

REACH 

Registrerings 

nummer 

Klassificering: Kategori 

Koder/Riskuttalande 

W/W % 

Sammansättning av 5-

Chloro-2-methyl-4-

isothiazolin-3-etog 2-

Methyl-2H -isothiazol-3-

et (3:1) 

55965-84-9 N/A Ej tillgänglig Akut Gift.3: H301-H311-

H331 

Hud korr 1B: H314 

Hudkänslighet: H317 

Vattenledande Akut1; 

H400 

Vattenlevande kronisk1; 

H410 

<0,001 % 

Lägsta generiska avvikningsvärde enligt tabell 1.1 Bilaga I: ≥ 0.1 
Lägsta specifika koncentrationsgräns enligt tabell 3.1 Bilaga VI: 
Hud Corr. 1B; H314 C ≥ 0.6 % 

Hud Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0.6 % 

Ögon Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0.6 % 

Hud Käns. 1; H317: C ≥ 0.0015 % 
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4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 

4.1 Beskrivning av första hjälpen åtgärder 

Vid inandning Flytta personen från exponeringsområdet till frisk luft. Ring omedelbart akut medicinsk vård om personen 

får svårt att andas. Behandla symptomatiskt och stödjande. I allmänhet utgör denna vattenhaltiga produkt 

inte någon betydande inandningsrisk i volymerna eller koncentrationerna som är närvarande.  

Vid hudkontakt 

 

Ta av förorenade kläder. Spola huden rikligt med vatten och tvätta det drabbade området med tvål och 

vatten. Om blod-till-blodkontakt uppstår eller om allvarligare symtom uppstår, sök läkarvård.  

Vid ögonkontakt 

 

Spola ögonen rikligt med vatten i minst 15 minuter. Se till att du spolar tillräckligt genom att dela på 

ögonlocken med fingrarna medan du spolar med vatten. SÖK LÄKARVÅRD. 

Vid förtäring 

 

Vid förtäring, tvätta munnen noggrant med vatten och SÖK LÄKARVÅRD förutsatt att personen är vid 

medvetande. Ring en läkare eller det lokala giftcentralen. Behandla symptomatiskt och stödjande. Om 

kräkningar uppstår, håll huvudet lägre än höfterna för att förhindra aspiration. 

4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och i efterskede 

Inte tillämpbar 

4.3 Tecken på omedelbar läkarvård och specialbehandling som behövs 

Ingen information tillgänglig 

 
5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

5.1 Olika släckmedel 

Lämpliga verktyg för släckning Det vanliga brandsläckningsmedlet kan användas 

Olämpliga verktyg för släckning Ej undersökt 

5.2 Särskilda faror som kommer från ämnet eller sammansättningen 

Ej funnet ännu 

5.3            Råd till brandmän 

Torrkemisk brandsläckare 

 
6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden 

Undvik direktkontakt med hud, ögon, slemhinnor och kläder genom att ha på dig lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), 

inklusive handskar, labbrock och ögon/ansiktsskydd. 

6.2 Miljömässiga försiktighetsåtgärder 

Undvik utsläpp i miljön 

6.3 Metoder och material för kontroll och sanering 

Städa med en sopborste 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 

Samla material och hantera avfallet enligt avsnitt 13 

 
7 HANTERING OCH FÖRVARING 

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering 

Allmänna hygienåtgärder: Ät, drick eller rök inte i områden där prov och redskap hanteras. Tvätta händerna efter användning.  
Förorenade kläder och skyddsutrustning måste tas av innan du går in i matsalen. 

7.2 Villkor för säker förvaring inklusive eventuell oförenlighet 

Information för förvaringsförhållanden: Observera förvaringsvillkoren på produktförpackningen. 

Krav på förråd och behållare: Förvaras på en kall och torr plats. 

7.3 Specifika slutanvändningar 

D-dimer snabbtest kassett (Helblod/Plasma) är en kromatografisk immunoassay för kvalitativ detektion av humant D-Dimer i helblod 

eller plasma 

 
8 EXPONERINGSKONTROLL/PERSONLIGT SKYDD 

8.1 Kontrollparametrar 

Produkten innehåller inga betydande mängder ämnen med kritiska värden som måste övervakas på arbetsplatsen. 

8.2 Exponeringskontroll 

8.2.1 Lämpliga hygienkontroller 

Hantera i enlighet med god hygien och säkerhetspraxis. Tvätta händerna före raster och efter arbetsdagens slut.  

8.2.2 Personlig skyddsutrustning 

Allmänna skydds- och hygienåtgärder Följ laboratoriepraxis (GLP) 

Tvätta händerna före raster och i slutet av arbetsdagen 

Andningsskydd Inte nödvändig 

Skyddshandskar Engångshandskar 

Material på handskar Latex/Naturgummi 
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Penetrationstid för handskmaterial Handskarnas resistens är inte avgörande när produkten hanteras i enlighet med 

bruksanvisningen 

Ögonskydd Skyddsglasögon 

Kroppskydd Labbrock 

8.2.3 Miljömässiga exponeringskontroller 

Det finns inga särskilda försiktighetsåtgärder och åtgärder. Se avsnitt 6 och 7! 

 
9 FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Fysiskt tillstånd Fast 

Färg Vitt utseende och en del av testremsan är lila 

Doft Doftfri 

Lukttröskel Inte etablerbart 

Flampunkt Inte etablerat 

Självantändning Produkten är inte känd för att vara självantändande 

Risk för att explodera Det finns inga ämnen i redskapen som kan leda till explosionsrisk 

Smältpunkt Inte etablerat 

Kokpunkt Inte etablerat 

Ångtryck Inte etablerat 

Densitet (20oC) Inte etablerat 

pH-värde vid 20oC: Inte etablerat 

Vattenlöslighet Produkten kunde nästan inte lösas i vatten 

9.2 Annan säkerhetsinformation 

Nej 

 
10 STABILITET OCH REAKTIONSFÖRMÅGA 

10.1 Reaktionsförmåga 

Produkten är stabil i enlighet med de rekommenderade förvaringsförhållandena 

10.2 Kemisk stabilitet 

Alla kemikalier i testredskapen är stabila 

10.3 Möjlighet till riskabla reaktioner 

Nästan omöjligt 

10.4         Tillstånd att undvika 

Hög luftfuktighet och temperatur på 2-30oC 

10.4 Oförenliga material 

Nej 

10.5 Farliga sönderdelningsprodukter 

Nej 

 
11 TOXIKOLOGISK INFORMATION 

11.1 Information om toxikologiska effekter. (sammansättning) 

Akut giftighet Kvantitetstid för den giftiga effekten av denna produkt finns inte tillgänglig. 

Irritation Irriterar huden och är svårt irriterande eller frätande för ögonen och kan med större exponering orsaka 

ögonskador, inklusive permanent nedsatt syn eller blindhet. 

Korrosion 

 

Frätande för ögonen, större exponeringar kan orsaka ögonskador. Skadligt vid förtäring. 

Sensitisering 

 

Innehåller en liten andel av ett mycket utspätt, sensibiliserande konserveringsmedel (ProClin™ 300). 

Även om potentialen för en allergisk respons kraftigt minskar av utspädningen, är 

sensibiliseringsgränsen okänd; hantera därefter. 

Giftighet vid upprepad dos Ännu inte undersökt 

Cancerframkallande 

 

Ännu inte undersökt 

Mutagenicitet: 

 

Ännu inte undersökt 

Giftighet för fortplantning 

 

Inga kända reproduktionsgiftiga effekter 
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12 EKOLOGISK INFORMATION 

12.1 Giftighet 

Ingen information tillgänglig 

12.2 Bestånd och nedbrytbarhet 

Ingen information tillgänglig 

12.3 Bioackumuleringspotential 

Ingen information tillgänglig 

12.4 Rörlighet i marken 

Ingen information tillgänglig 

12.5 Resultat av PBT og vPvB bedömning 

PBT/vPvB bedömningen är inte genomförbar eftersom kemisk säkerhetsbedömning inte efterfrågas/inte utförd 

12.6 Andra negativa effekter 

Ingen information tillgänglig 

 
                                                    13 AVFALLSHANTERING 

12.7 Avfallshanteringsmetoder 

Produkt Kemiska rester och avfall bör rutinmässigt hanteras som specialavfall. Detta måste 

undanskaffas i överensstämmelse med förorenings- och andra lagar i det berörda landet. För att 

säkerställa samtycke rekommenderar vi att du kontaktar de (lokala) relevanta myndigheterna 

och/eller ett godkänt avfallsföretag för information. 

Europeisk avfallskatalog 

 
18 01 03 avfall vars insamling och undanskaffande är föremål för speciella krav för att 

förhindra infektion. 

Emballage 

 
Avfallshantering måste ske i enlighet med lokala regler för avfallshantering. Förorenade 

emballage måste kasseras på samma sätt som produkten. 

Ej förorenade emballagematerial kan återvinnas. Kontakta din lokala leverantör för ytterligare 

information. 

 

14 TRANSPORTINFORMATION 

a. UNs riktiga leveransnamn  

ADR/RID: Ej farligt gods 

IMDG: Ej farligt gods 

IATA: Ej farligt gods 

b. Riskklass för transport 

ADR/RID: - IMDG: - IATA: - 

c. Emballagegrupp 

ADR/RID: - IMDG: - IATA: - 

d. Miljörisk 

ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:  ja /  nej 

Förorening av marin miljö: ja / 错误!未找到引用源。 nej  

e. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren 

Se avsnitt 6-8 

f. Transport i helt partienligt II av MARPOL 73/78 och IBC-kod 

Leverans kommer endast att ske i lämplig och tillsynsgodkänd förpackning 
 

15 TILLSYNSINFORMATION 

a. Säkerhets, hälso och miljöbestämmelser/lagstiftning som är specifikt för ämnet eller sammansättningen 

EU-förordning Det här säkerhetsdatabladet uppfyller kraven i förordning (EC) nr: 1907/2006 

b. Bedömning av kemisk säkerhet 

Sammansättningen var inte föremål för säkerthetsbedömningen 

16 ANNAN INFORMATION 

Allmän information 

Potentialen för negativa hälsoeffekter är okänd för den mycket utspädda, lilla andelen ProClin 300 i denna sats, men det är osannolikt 

om den hanteras på ett lämpligt sätt med god laboratoriepraxis och försiktighet. Detta material och dess behållare skall tas om hand 

på ett säkert sätt och i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella förordningar [P501].  

Information och rekommendationer presenterade i detta MSDS är baserade på källor som tros vara korrekta. Det är användarens 

ansvar att fastställa informationens lämplighet för deras specifika syften. 

 
 

 


