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 SIKKERHETSDATABLAD 
DIAQUICK Narkotiske stoffer (DOA) 

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket 
1.1. Produktidentifikasjon 

Artikkelnavn: DIAQUICK Narkotiske stoffer (DOA) 

Artikkelnummer:  

Produktet er en del av 
følgende katalognummer:  

Z02500B Z02500CE Z02501B Z02501CE 
Z02502B Z02502CE Z02504B Z02504CE 
Z02505B Z02505CE Z02506B Z02506CE 
Z02510B Z02510CE Z02550B Z02550CE 
Z02560B Z02560CE Z02575B Z02575CE 
Z03040B Z03040CE Z03220B Z03220CE 
Z04230B Z04231CE Z04560B Z04560CE 
Z04570B Z04570CE Z05011B Z05011CE 
Z05045B Z05045CE Z05235B Z05610B 
Z05610CE Z06102B Z06102CE Z06103B 
Z06103CE Z06104B Z06104CE Z06105B 
Z06105CE Z06106B Z06106CE Z06107B 
Z06107CE Z06230CE Z06235CE Z06236CE 
Z06502B Z06502CE Z06506B Z06506CE 
Z06576B Z06576CE Z06667B Z06667CE 
Z08940B Z08940CE Z09640B Z09640CE 
Z09641B Z09641CE Z10414B Z10414CE 
Z10514B Z10514CE Z98907B Z98907CE 
Z99001B Z99001CE Z99002B Z99002CE 
Z99003B Z99003CE Z99004B Z99004CE 
Z99005B Z99005CE Z99006B Z99006CE 
Z99500B Z99500CE Z99550B Z99550CE 
Z13630B Z13630CE Z15101B Z15101CE 
Z15102B Z15102CE   

 

1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og bruk som frarådes 

Bruksområde:  Reagens for in-vitro diagnostikk i humane prøver 

1.3. Opplysning om leverandør av sikkerhetsdatabladet (importør) og produsent 

Produsent Leverandør  

Dialab Produktion und Vertrieb von chemisch-
technischen Produkten und Laborinstrumenten 
Gesellechaft m.b.H 
IZ NÖ-Süd, Hondastrasse, Objekt M55 
A-2351 Wr. Neudorf, Austria 
Telefon: +43 (0)2236 660910-0 
Telefax: +43 (0)2236 660910-30 
Avd. ansvarlig for informasjon: +43 (0)2236 660910-0 
E-post: office@dialab.at 
Web:  www.dialab.at 

Medic24 AS 
Byfogd Paus gate 10 
3717 Skien, Norge 
 
 
Telefon: + 47 35 57 03 00 
E-post: info@medic24.net 
Web: www.medic24.net 

1.4. Nødnummer 

Giftinformasjonen Telefon: + 47 22 59 13 00 

 

2. Fareidentifikasjon 
2.1. Klassifisering av stoff eller blanding 

Klassifisering i henhold til EU-forordning 1272/2008 (CLP):  
Denne blanding er klassifisert som ikke farlig. 

2.2. Etikettelementer 

mailto:office@dialab.at
http://www.dialab.at/
mailto:info@medic24.net
http://www.medic24.net/
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Ingen  

2.3. Andre farer 

Ingen nevneverdige farer 

 

3. Sammensetning/opplysning om ingredienser 
3.1. Stoffer 

Ikke relevant 

3.2. Blandinger 

Kjemisk karakteristikk (preparat):  In vitro diagnostisk testkassett med reagenser. Laminert 
teststrimmel som består av fast materiell impregnert med 
tørkede kjemiske/biokjemiske reagenser. 

Farlige ingredienser:  Ingrediens:  
CAS: 26628-
22-8 
EC: 247-852-1 
Index No.: 
011-004-00-7 

Kjemisk navn:  
Natriumazid 

Innhold: 
< 0.1 % 

Klassifisering: 
Akutt Tox Oral 
CAT 4; H302 
Akutt i vann Tox 
CAT 3; H412 

Ytterligere informasjon:  Hver kassett er pakket i en foliepose. 
For full beskrivelse av nevnt risiko, se avsnitt 16. 
Inneholder natriumazid (<0,1%) som konserveringsmiddel. 

 

4. Førstehjelpstiltak 
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Etter innånding:  Sørg for tilgang til frisk luft. Ved respirasjonsbesvær, kontakt 
lege. 

Etter hudkontakt:  Etter kontakt med huden, vask straks med såpe og rikelig med 
vann. Ta av kontaminerte klær. Ved hudreaksjoner, kontakt 
lege. 

Etter øyekontakt:  Skyll straks øynene med åpne øyelokk i 10 til 15 minutter med 
rennende vann. Ved problemer eller vedvarende symptomer, 
kontakt øyelege. 

Etter svelging:  Skyll munnen grundig med vann. Induser brekninger. Drikk 
store mengder vann, med aktivt kull hvis mulig.  Kontakt lege. 

4.2. De viktigste symptomer, både akutt og forsinket 

Ingen informasjon tilgjengelig. 

4.3. Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling 

Behandling ut fra symptomer. 

 

5. Brannslukningstiltak 
5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler:  Karbondioksid (CO2), slukningspulver eller vannsprut/tåke. 
Større branner bekjempes med vannsprut/tåke eller 
alkoholresistent skum. 

Ikke egnede slukningsmidler:  Ingen 

5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen 

Nitrogenoksider (NOx), oksider av fosfor (PxOy), karbonmonoksid (CO) og karbondioksid (CO2). 

5.3. Råd for brannmenn 

Spesielt verneutstyr for 
brannmenn: 

Bruk åndedrettsvern. Bruk egnede verneklær. 

Ytterligere informasjon:  Hazchem-kode: 
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Samle sammen kontaminert brannslukningsvann separat. Ikke 
la brannslukningsvann trenge inn i overflate- eller grunnvann. 

 

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 
6.1. Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner 

Unngå kontakt med stoffet. Bruk personlig verneutstyr. Unngå innånding av damp/aerosol. Sørg 
for tilstrekkelig ventilasjon. 

6.2. Miljøverntiltak 

Må ikke slippes ut i jordsmonn, i vassdrag eller avløp. 

6.3. Metoder og materiale for oppsamling og opprensing 

Sug opp med absorberende, væskebindende materialer som sand, kiselholdig jord, syre- eller 
universalt bindemiddel. Oppbevar i spesielle lukkede beholdere og avhend i henhold til vedtekter. 
Rengjør det forurensede området med: blekemiddel 10% -løsning. 
Henvisning til andre avsnitt:  
Se også kapittel 13. 

 

7. Håndtering og oppbevaring 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Informasjon om sikker 
håndtering:  

Må kun brukes av kvalifisert teknisk personell. Sørg for 
tilstrekkelig ventilasjon, og lokal avtrekk etter behov. Unngå 
kontakt med hud, øyne og klær. Stoffet må ikke inhaleres. 
Etter arbeidstid og under arbeidsintervaller må berørte 
hudområder rengjøres grundig. Dette produktet inneholder et 
stoff med human opprinnelse.  Selv om tester for smittsomme 
sykdommer endte negativt, bør dette produktet håndteres 
som potensielt smittefarlig biomateriale. Se også kapittel 11. 
Sørg for at all gjeldende begrensning til arbeidsplass er 
observert.  

Henvisninger om brann- og 
eksplosjonsvern:  

Ingen særlige tiltak nødvendig. 

7.2. Vilkår for sikker oppbevaring, inkl. eventuelle inkompabiliteter 

Krav til lagerrom og beholdere:  Følg alle lokale og nasjonale regler for lagring av 
vannforurensede produkter. Hold beholderne tett lukket og 
oppbevar ved en temperatur mellom 2 °C og 8 °C. 

Informasjon om felles lagring:  Hold unna mat, drikke og dyrefôr. 

Lagerklasse: 12 ikke-brennbare væsker. 

7.3. Spesiell sluttbruk 

Reagens for in vitro diagnostikk i humane prøver. 

 

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr 
8.1. Kontrollparametere 

Komponenter med grenseverdier 
for arbeidsplass som må 
overholdes: 

Natriumazid WEL (Storbritannia): 
 
 
 
TLV (EU): 

Kortsiktig verdi: 0,3 
mg/m³ 
Langsiktig verdi: 0,1 
mg/m³ 
Kortsiktig verdi: 0,3 
mg/m³ 
Langsiktig verdi: 0,1 
mg/m³ 
Hud 
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Ytterlige informasjon:  Listene som var gyldige for utarbeidelsen ble brukt som basis. 

8.2. Eksponeringskontroll 

Personlig verneutstyr 

Generelle verne- og hygienetiltak: Bytt kontaminerte klær. Det må ikke spises, drikkes eller 
røykes. Vask hendene før pauser og etter arbeid. Ha 
øyeskylleflaske eller øyeskylle klar på arbeidsplassen. 

Åndedrettsvern: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 

Håndvern: Vernehansker i henhold til EN 374. 
Hanskemateriale: Nitrilgummi-Gjennombruddstid: >480 min. 
Undersøk hanskeprodusentens instruksjoner om 
gjennomtrengelighet og gjennombruddstid. 

Øyevern: Tettsittende vernebriller i henhold til EN 166. 

Kroppsvern: Laboratoriefrakk 

 

9. Fysiske og kjemiske egenskaper 
9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Fysisk tilstand:  Laminert teststrimmel, plassert i en plastholder 

Farge: Offwhite plastholder med blå skrift 

Lukt: Luktløs 

Smeltepunkt/-område: Ikke bestemt 

Kokepunkt/-område: Ikke bestemt 

Flammepunkt: Ikke relevant 

Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennelig 

Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig 

Tetthet: Ikke bestemt 

Vannløselighet: Løselig 

9.2. Ytterlig informasjon 

Ingen informasjon tilgjengelig. 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 

Se 10.3 

10.2. Kjemisk stabilitet 

Produktet er stabilt under normale lagringsforhold. 

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner 

Det kjennes ikke til farlige reaksjoner. 

10.4. Forhold som bør unngås 

Beskyttes mot varme/sollys. 

10.5. Inkompatible materialer 

Sterke syrer, sterke oksidasjonsmidler, tungmetaller. 

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter 

Farlige reaksjoner kan danne svært følsomme eksplosive metallforbindelser. 

Farlige nedbrytingsprodukter: Nitrogenoksider (NOx), oksider av fosfor (PxOy), 
karbonmonoksid (CO) og karbondioksid (CO2). 

 

11. Toksikologiske opplysninger 
11.1. Informasjon om toksikologiske virkninger 

Generelle bemerkninger: 

Natriumazid Oral LD50 27 mg/kg (rotte) 
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Dermal LD50 20 mg/kg (hare) 

Primær irritasjonsvirkning på 
hud: 

Ingen irriterende virkning. 

Primær irritasjonsvirkning på 
øyne:  

Ingen irriterende virkning. 

Sensibilisering: Ingen kjent sensibiliserende virkning. 

Ytterligere toksikologiske 
opplysninger: 

Produktet er ikke klassifisert i henhold til beregningsmetoden 
Generelle EF klassifiserings-retningslinje for preparater i siste 
gyldige utgave. Ved sakkyndig omgang og formålsriktig bruk 
har produktet ingen helseskadelige virkninger etter våre 
erfaringer og etter de informasjoner som foreligger hos oss. 

 

12. Økologiske opplysninger 
12.1. Toksisitet 

Akvatisk toksisitet:  

Natriumazid LC50/96 h 0,7 mg/L (blågjellet (Lepomis 
macrochirus)) 

Vannfareklasse 1 (Selvklassifisering): Lett farlig for vann. 

12.2. Presistens og nedbrytbarhet 

Ingen informasjon tilgjengelig. 

12.3. Bioakkumulasjonspotensial 

Ingen informasjon tilgjengelig. 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen informasjon tilgjengelig. 

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen informasjon tilgjengelig. 

12.6. Andre skadelige virkninger 

Må ikke komme i grunnvannet, i vassdrag eller avløp. 

 

13. Disponering 
13.1. Metoder for avfallsbehandling 

Produkt:   

Avfallsnøkkelnummer: 160506 = laboratoriekjemikalier som består av eller inneholder 
farlige stoffer, herunder blandinger av laboratoriekjemikalier. 

Anbefaling:   Rengjør med vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler. 
Deponer avfall i henholdt til gjeldende lovgivning.  

Kontaminert emballasje: 

Avfallsnøkkelnummer: 150102 = Plastemballasje 

Anbefaling:   Deponer avfall i henhold til gjeldende lovgivning. 
Ikke-kontaminert emballasje kan resirkuleres. 

 

14. Transportopplysninger 
14.1. UN-nummer 

ARD/RID, IMDG, IATA-DGR: Ikke aktuelt.  

14.2. Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse 

ARD/RID, IMDG, IATA-DGR: Ikke begrenset. 

14.3. Transport fareklasser 

Ikke aktuelt. 

14.4. Emballasjegruppe 

Ikke aktuelt.  
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14.5. Miljøfarer 

Maritim forurensning – IMDG: Nei 

14.6. Særskilte forholdsregler for bruker 

Ikke farlig gods iflg ovenstående forordninger 

14.7. Transport i bulk ihht. vedlegg II av MARPOL 73/78 og IBC-koden 

Ingen informasjon tilgjengelig. 

 

15. Opplysninger om bestemmelser 
15.1. Helse-, sikkerhets-, og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder for stoffet 

eller blandingen 

Nasjonale regelverk-
Storbritannia: 

Hazchem-kode 

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering 

For dette stoffet er kjemisk sikkerhetsvurdering ikke nødvendig. 

 

16. Ytterlig informasjon 
Redegjørelse om fare:  

H302 Farlig ved svelging 

H412 Skadelig for vannliv med langtidsvirkning 

Forsiktighetsutsagn:  

P301+312 VED SVELGING: Ring GIFTINFORMASJONEN/lege/…/Hvis du føler 
deg uvel 

P330 Skyll munnen 

P264 Vask hendene grundig etter håndtering 

P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet 

P273 Unngå utslipp til miljøet 

P501 Innhold / beholder leveres til ... i henhold til 
lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk 

Kun for in vitro diagnostisk bruk. 

Natriumazid er blitt brukt som konserveringsmiddel. Produkter som inneholder natriumazid må 
håndteres med forsiktighet: Må ikke svelges eller tillate kontakt med hud eller slimhinner! 

Natriumazid er rapportert å danne bly- og kobberazid i laboratoriets røranlegg og kan eksplodere 
ved banking. Skyll bort med vann grundig etter avhending av væsker som inneholder natriumazid. 

Hver donorenhet som brukes ved fremstilling av standardene og kontrollene ble funnet å være 
negative for tilstedeværelse av HIV1 og HIV2 antistoffer, så vel som for hepatitt-B-
overflateantigenet og anti-hepatitt C-antistoffer, ved bruk av en metode som er godkjent av FDA. 

Grunn for endring: EU-forordning 1272/2008 (CLP) 

Avdeling som utsteder datablad:   

Kontaktperson: Se avsnitt 1, avdeling ansvarlig for informasjon. 

Informasjonen i dette databladet er opprettet etter vår beste kunnskap og er oppdatert revisjon. 
Den representerer ikke en garanti for egenskapene til produktet som er beskrevet i form av 
juridisk bindende bestemmelser. 

 
  
 
Versjon:   5  
Revisjonsdato:   2. juni, 2015 


