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Sikkerhedsdatablad 
I henhold til REACH-forordningen 1907/2006/EF artikel 31, Federal OSHA, WHMIS 

 
Punkt I  Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

Distributør Fabrikant Repræsentant i EU 

Navn 
Adresse 
 
 
 
 
 
Telefonnr. 
Fax 

Beckman Coulter Inc 
250 S Kraemer Blvd.,  
Brea,  
CA 92821 
USA 
    
 
+1-714-961-3659 
+1-714-993-8737 

Navn 
Adresse 
 
 
 
Træffetid 
 
Telefonnr. 
Fax 
E-mail 

Canterbury Scientific Ltd 
71 Whiteleigh Avenue 
Christchurch, 8011 
NEW ZEALAND 
 
9:00 til 17:00 lokal tid 
 
+64 3 343 3345 
+64 3 343 3342 
info@canterburyscientific.com 

Navn 
Adresse 
 
 
 
Telefonnr. 
Fax 
E-mail 

Emergo Europe 
Prinsessegracht 20 
2514 AP The Hague 
Die Niederlande  
 
+31 (0) 70 345 8570 

+31 70 346 7299 
Europe@emergogroup
.com 

Produktnavn Hæmoglobin A1c flydende stabile 
kontroller, niveau 1 og 2 
 

 Produktkoder: B12396, B12397 

Produktets 
anvendelse 

Flydende stabil lysatmatrice fra humant blod til in vitro-diagnostisk anvendelse som kvalitetskontrolmateriale til 
vurdering af laboratorieinstrument-/reagenssystemer. 
Kontrolmaterialerne skal håndteres og anvendes i henhold til den brugsanvisning, der leveres med kontrolkittet. 

 

Punkt II  Fareidentifikation 
Produktbeskrivelse Flydende blanding, kirsebærrød, indeholdende humant blod 

Klassificering i henhold til 
forordning (EF) nr. 1272/2008 

Ikke relevant 

Klassificering af produktet Disse produkter indeholder ingen ingredienser, som er konstateret at udgøre instead of være 
sundhedsfarer eller fysiske farer i henhold til Federal OSHA (29 CFR 1910.1200), WHMIS og 
forordning (EF) nr. 1272/2008 

Oversigt til brug i en 
nødsituation 

FORVENTES IKKE AT MEDFØRE BETYDELIGE UØNSKEDE HELBREDSEFFEKTER, NÅR DEN 
ANBEFALEDE BRUGSANVISNING FØLGES. 
Ingen kendte betydelige effekter eller kritiske farer. Undgå længere tids kontakt med øjne, hud og tøj. 
Potentielt biologisk farligt materiale. 

 

Punkt III Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
Kemisk familie Flydende stabiliseret humant 

erytrocytlysatkontrolmateriale 
Kemisk navn Hæmoglobin, human 

Komponent CAS-nummer Koncentrationsområder EØF-symbol/risikosætninger 

Hæmoglobin, human 9008-02-0 130 – 150 g/L F Ikke klassificeret 
Kaliumcyanid 151-50-8 <0,008 % T+; R26/27/28, R32 

N; R50/53 

Identiteten(erne) og koncentration(erne) af anden/andre bestanddel(e) tilbageholdes som en forretningshemmelighed. 

 

Punkt IV Førstehjælpsforanstaltninger 
Ved øjenkontakt Kontroller for og fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand i mindst 

15 minutter. Løft det øverste og nederste øjenlåg af og til. Søg læge, hvis øjenirritation forekommer. 
Ved hudkontakt I tilfælde af kontakt med huden skylles med det samme med rigelige mængder vand i mindst 15 

minutter. Tag kontamineret tøj og fodtøj af. Vask tøjet, før det anvendes igen. Rengør skoene 
grundigt, før de anvendes igen. Søg læge, hvis hudirritation eller hvis produktet er i kontakt med rifter i 
huden. 

Ved indtagelse 
 

Skyl munden med vand. Undlad at fremkalde opkastning, medmindre dette anvises af medicinsk 
personale. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Søg læge, hvis der opstår 
symptomer. 

Ved indånding 
 

Flyt personen til et område med frisk luft. Hvis personen ikke trækker vejret, hvis åndedrættet er 
uregelmæssigt, eller hvis personen holder op med at trække vejret, skal uddannet personale give 
kunstigt åndedræt eller ilt. Løsn stramtsiddende tøj såsom krave, slips, bælte eller livrem. Søg læge, 
hvis der opstår symptomer. 

 

Punkt V Brandbekæmpelse 
Produktets antændelighed Dette produkt er ikke brandfarligt. I en brand eller ved opvarmning vil trykket stige, og beholderen 

kan revne. 
Slukningsmidler I tilfælde af brand anvendes vandspray (tåge), skum eller pulver. 

Uegnede Ingen kendte 
Særlige farer ved eksponering Isolér omgående området ved at fjerne alle personer fra stedet i tilfælde af brand. Der må ikke 

foretages noget, der indebærer risiko for personer, eller uden passende uddannelse. 
Farlige forbrændingsprodukter Ingen specifikke data. 
Særlige beskyttelsesmidler for 

brandmandskab 
Brandmandskabet skal anvende egnet beskyttelsesudstyr og luftforsynet åndedrætsværn med 
en helmaske, der anvendes med overtryk. 
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Punkt VI Forholdsregler over for udslip ved uheld 
Personlige 

sikkerhedsforanstaltninger 
Der må ikke foretages noget, der indebærer risiko for personer, eller uden passende uddannelse. 
Evakuér omgivende områder. Lad ikke uvedkommende eller personale uden beskyttelse komme 
ind. Berør ikke spildt materiale, og gå ikke gennem det. Anvend egnede personlige værnemidler 
(se punkt VIII). 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå at sprede spildt materiale samt udløb til og kontakt med jord, afløb og kloakker. Informer de 
relevante myndigheder, hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord eller luft). 

Små udslip Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko. Flyt beholderne væk fra området med spildet. 
Fortynd med vand og sug op eller absorber med et inaktivt tørt materiale og placér i en egnet 
affaldsbeholder. Denne skal bortskaffes via et godkendt renovationsfirma. 

 

Punkt VII Håndtering og opbevaring 
Håndtering Anvend egnede personlige værnemidler (se punkt VIII). Det skal forbydes at spise, drikke og ryge i 

områder, hvor dette materiale håndteres, opbevares og behandles. Personalet skal vaske hænder 
og ansigt, før de spiser, drikker og ryger. 

Opbevaring Opbevares i henhold til lokal lovgivning. Opbevares i den originale beholder væk fra direkte sollys 
på et tørt, køligt og ventileret sted og ikke i nærheden af uforligelige materialer (se punkt X) samt 
fødevarer og drikkevarer. Opbevaringsbetingelser skal overholde, hvad der er angivet i 
oplysningerne i brugsvejledningen. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den er klar til 
brug. Beholdere, der har været åbnet, skal omhyggeligt forsegles igen og holdes opret for at 
forhindre lækage. Produktet må ikke opbevares i umærkede beholdere. Anvend egnet indeslutning 
for at undgå forurening af miljøet. 

 

Punkt VIII Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
Produktnavn Grænseværdier for eksponering 
Hæmoglobin A1c flydende stabile 
kontroller, niveau 1 og 2 

Ikke fastlagt 

Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om acceptable grænseværdier for eksponering. 

Anbefalede overvågnings- 
procedurer 

Hvis dette produkt indeholder indholdsstoffer, for hvilke der er fastsat grænseværdier for eksponering, 
kan det være påkrævet at overvåge personer, arbejdssteder eller biologiske parametre for at 
fastlægge effektiviteten af udluftningen eller andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden 
af  at anvende åndedrætsværn. 

Strukturelle foranstaltninger Ingen særlige krav til udluftning. God generel udluftning bør være tilstrækkeligt til at kontrollere 
personalets eksponering for luftbårne kontaminanter. Hvis dette produkt indeholder indholdsstoffer, for 
hvilke der er fastsat grænseværdier for eksponering, skal der anvendes lukkede behandlingsområder, 
lokal udsugningsventilation eller andre strukturelle foranstaltninger til at holde personalets 
eksponering under eventuelle anbefalede eller lovgivningsmæssige grænser. 

 Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemikalier, før indtagelse af mad, 
rygning og brug af toilettet efter en afsluttet arbejdsperiode. Der skal anvendes egnede teknikker til 
fjernelse af potentielt kontaminerede beklædningsgenstande. Vask kontamineret tøj, før det anvendes 
igen. Sørg for, at der findes øjenskyllestationer og sikkerhedsbrusere tæt på arbejdsstedet. 

Personlige værnemidler  
Åndedrætsværn Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet respirator, med en godkendt standard, hvis 

en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Valg af respirator skal være baseret på kendte 
eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den 
valgte respirator. 

Hænder Kemikalieresistente uigennemtrængelige handsker, der overholder en godkendt standard, skal 
bæres på alle tidspunkter under håndtering af kemikalier, hvis risikovurderingen indikerer, at dette 
er nødvendigt. 

Øjne Sikkerhedsbriller, der overholder en godkendt standard, skal bæres, når en risikovurdering 
indikerer, at dette er nødvendigt for at undgå eksponering for væskestænk, tåger eller støv. 

Hud Personlige kropsværnemidler skal vælges ud fra den opgave, der udføres, og de risici denne 
medfører, og de skal godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. 

Foranstaltninger til begrænsning af  
eksponering af miljøet 

Emissioner fra udluftning eller procesudstyr skal kontrolleres for at sikre, at de overholder kravene i 
lovgivningen til beskyttelse af miljøet. I visse tilfælde vil det være nødvendigt at anvende røgvaskere, 
filtre eller tekniske modifikationer af udstyret for at reducere emissioner til acceptable niveauer. 

 

Punkt IX Fysisk-kemiske egenskaber 
Produktnavn Hæmoglobin A1c flydende stabile kontroller, 

niveau 1 
Hæmoglobin A1c flydende stabile kontroller, 
niveau 2 

Tilstandsform Flydende Flydende 
Farve Gennemsigtig, Kirsebærrød Gennemsigtig, Kirsebærrød 

Lugt Svag lugt af blod Svag lugt af blod 
Lugttærskel Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 

Farve Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 
Molekylvægt Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 

Molekylær formel Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 
pH-værdi Neutral Neutral 

Kogepunkt/kondenspunkt Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 
Antændelighed/  

Øvre/nedre grænser for antændelse 
Ikke relevant Ikke relevant 

Smeltepunkt/frysepunkt Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 
Relativ massefylde Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 

Damptryk 
Damptæthed 

Ikke tilgængelig 
Ikke tilgængelig 

Ikke tilgængelig 
Ikke tilgængelig 

Opløselighed(er) 
Fordelingskoefficient 

Ikke relevant 
Ikke tilgængelig 

Ikke relevant 
Ikke tilgængelig 
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Flygtighed Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 
Fordampningshastighed 

Nedbrydningstemperatur 
Ikke tilgængelig 
Ikke tilgængelig 

Ikke tilgængelig 
Ikke tilgængelig 

Viskositet Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 

 

Punkt X Stabilitet og reaktivitet 
Stabilitet Produktet er stabilt 

Reaktivitet Ingen specifikke data. 

Kemisk stabilitet Produktet er kemisk stabilt 

Risiko for farlige reaktioner Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold vil ingen farlige reaktioner opstå. 
Materialer, der skal undgås Ingen specifikke data.  

Uforenelige materialer Ingen specifikke data. Ikke tilgængeligt. 

Farlige nedbrydningsprodukter Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold dannes der ikke farlige nedbrydningsprodukter. 

Farlig polymerisering Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold forekommer der ikke farlig polymerisering. 

 

Punkt XI Toksikologiske oplysninger 
For oplysninger om de sandsynlige eksponeringsveje og symptomer relateret til de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber, 
se afsnit IV. 
Umiddelbare virkninger - Kortsigtet Ingen kendte betydelige virkninger 
Forsinkede virkninger - Kortsigtet Ingen kendte betydelige virkninger 
Kroniske virkninger - Kortsigtet Ingen kendte betydelige virkninger 
Umiddelbare virkninger - Langsigtet Ingen kendte betydelige virkninger 
Forsinkede virkninger - Langsigtet Ingen kendte betydelige virkninger 
Kroniske virkninger - Langsigtet Ingen kendte betydelige virkninger 
  
USA  

Akut toksicitet Indeholder <0,008 % KCN. KCN har en akut oral toksicitet (LD 50) på 5 mg/kg [rotte]. 
Kronisk toksicitet Ikke tilgængelig 

Kræftfremkaldende egenskaber Ikke tilgængelig 
Mutagenicitet Ikke tilgængelig 

Teratogenicitet Ikke tilgængelig 
Reproduktionstoksicitet Ikke tilgængelig 

Canada  
Akut toksicitet Indeholder <0,008 % KCN. KCN har en akut oral toksicitet (LD 50) på 5 mg/kg [rotte]. 

Kronisk toksicitet Ikke tilgængelig 
Kræftfremkaldende egenskaber Ikke tilgængelig 

Mutagenicitet Ikke tilgængelig 
Teratogenicitet Ikke tilgængelig 

Reproduktionstoksicitet Ikke tilgængelig 
  

Dette produkt indeholder ingen farlige kemikalier, der er opført i National Toxicology Program (NTP) Rapport om kræftfremkaldende 
stoffer (seneste udgave), eller har vist sig at være et potentielt kræftfremkaldende stof i Det Internationale Agentur for Kræftforskning 
(IARC) Monographs (seneste udgave) eller af OSHA. 

 

Punkt XII Miljøoplysninger 
Miljøvirkninger Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske farer. 

Økotoksicitet i vand Ingen yderligere, relevante informationer til rådighed 
Biologisk nedbrydelighed Ingen yderligere, relevante informationer til rådighed 

Vedholdenhed og nedbrydelighed Ingen yderligere, relevante informationer til rådighed 
Bioakkumuleringspotentiale Ingen yderligere, relevante informationer til rådighed 

Mobilitet i jord Ingen yderligere, relevante informationer til rådighed 
Andre negative virkninger Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet. 

Fare for drikkevand. 
 

Punkt XIII Forhold vedrørende bortskaffelse 
Bortskaffelse af affald Dannelse af affald skal undgås eller minimeres, så vidt dette er muligt. Tomme beholdere eller 

indlæg kan indeholde rester af produktet. Dette materiale og beholderen skal bortskaffes på 
sikker vis. Bortskaffelse af overskydende produkter og produkter, der ikke kan genanvendes, skal 
ske via et godkendt renovationsfirma. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle 
biprodukter skal altid foregå i henhold til kravene i miljø- og affaldslovgivningen samt eventuelle 
krav fra regionale og lokale myndigheder. Undgå at sprede spildt materiale samt udløb til og 
kontakt med jord, afløb og kloakker. 

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og forordninger. 

Se punkt VII: HÅNDTERING OG OPBEVARING samt punkt VIII: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
for at få yderligere oplysninger om håndtering og beskyttelse af arbejdstagere. 
 

Punkt XIV Transportoplysninger 
International transport regulations 

DOT Classification 

Internationale transportforordninger 

DOT-klassificering 

 
 

 
 

UN number UN-nummer Hæmoglobin A1c flydende 
stabile kontroller, niveau 1 

Ikke reguleret 

  Hæmoglobin A1c flydende 
stabile kontroller, niveau 2 

Ikke reguleret 

TGD Classification TGD-klassificering   

UN number UN-nummer Hæmoglobin A1c flydende 
stabile kontroller, niveau 1 

Ikke reguleret 
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  Hæmoglobin A1c flydende 
stabile kontroller, niveau 2 

Ikke reguleret 

Mexico Classification Mexicansk klassificering   

UN number UN-nummer Hæmoglobin A1c flydende 
stabile kontroller, niveau 1 

Ikke reguleret 

  Hæmoglobin A1c flydende 
stabile kontroller, niveau 2 

Ikke reguleret 

MIGD Classification MIGD-klassificering   

UN number UN-nummer Hæmoglobin A1c flydende 
stabile kontroller, niveau 1 

Ikke reguleret 

  Hæmoglobin A1c flydende 
stabile kontroller, niveau 2 

Ikke reguleret 

IATA-DGR Classification IATA-DGR-klassificeringIn   

UN number UN-nummer Hæmoglobin A1c flydende 
stabile kontroller, niveau 1 

Ikke reguleret 

  Hæmoglobin A1c flydende 
stabile kontroller, niveau 2 

Ikke reguleret 

 

Punkt XV Oplysninger om regulering 
USA  
HCS-klassificering Ikke reguleret 

Føderale amerikanske direktiver TSCA 8(a) IUR: vand 
United States inventory (TSCA 8b): Ikke fastlagt. 
SARA 302/304/311/312 yderst farlige stoffer (extremely hazardous substances): Ingen produkter 
blev fundet. 
SARA 302/304 nødsituationsplanlægning og bekendtgørelse (emergency planning and notification): 
Ingen produkter blev fundet. 
SARA 302/304/311/312 farlige kemikalier (hazardous chemicals): Ingen produkter blev fundet. 
SARA 311/312 MSDS-distribution - kemisk oversigtsliste - fareidentificering (MSDS distribution - 
chemical inventory - hazard identification): Ingen produkter blev fundet. 

Statslige direktiver California Prop 65: Ingen af komponenterne er anført. 
Lov om rent vand (Clean Water Act (CWA)) 307: Ingen produkter blev fundet. 
Lov om rent vand (Clean Water Act (CWA)) 311: Ingen produkter blev fundet. 
Lov om ren luft (CAA) 112 forebyggelse af udslip som følge af uheld (Clean Air Act (CAA) 112 
accidental release prevention): Ingen produkter blev fundet. 
Lov om ren luft (CAA) 112 regulerede brandfarlige stoffer (Clean Air Act (CAA) 112 regulated 
flammable substances): Ingen produkter blev fundet. 
Lov om ren luft (CAA) 112 regulerede giftige stoffer (Clean Air Act (CAA) 112 regulated toxic 
substances): Ingen produkter blev fundet. 
Connecticut rapportering af carcinogenicitet (Connecticut Carcinogen Reporting): Ingen af 
komponenterne er anført. 
Connecticut oversigt over farlige materialer (Connecticut Hazardous Material Survey): Ingen af 
komponenterne er anført. 
Florida stoffer (Florida substances): Ingen af komponenterne er anført. 
Illinois lov om kemikaliesikkerhed (Illinois Chemical Safety Act): Ingen af komponenterne er anført. 
Illinois lov vedr. oplysning af arbejdstagere om toksiske stoffer (Illinois Toxic Substances Disclosure 
to Employee Act): Ingen af komponenterne er anført. 
Louisiana rapportering (Louisiana Reporting): Ingen af komponenterne er anført. 
Louisiana spild (Louisiana Spill): Ingen af komponenterne er anført. 
Massachusetts spild (Massachusetts Spill): Ingen af komponenterne er anført. 
Massachusetts stoffer (Massachusetts Substances): Ingen af komponenterne er anført. 
Michigan kritiske materialer (Michigan Critical Material): Ingen af komponenterne er anført. 
Minnesota farlige stoffer (Minnesota Hazardous Substances): Ingen af komponenterne er anført. 
New Jersey farlige stoffer (New Jersey Hazardous Substances): Ingen af komponenterne er anført. 
New Jersey spild (New Jersey Spill): Ingen af komponenterne er anført. 
New Jersey lov om toksisk katastrofeforebyggelse (New Jersey Toxic Catastrophe Prevention Act): 
Ingen af komponenterne er anført. 
New York akut farlige stoffer (New York Acutely Hazardous Substances): Ingen af komponenterne 
er anført. 
New York rapportering af udslip af toksiske kemikalier (New York Toxic Chemical Release 
Reporting): Ingen af komponenterne er anført. 
Pennsylvania RTK farlige stoffer (Pennsylvania RTK Hazardous Substances): Ingen af 
komponenterne er anført. 
Rhode Island farlige stoffer (Rhode Island Hazardous Substances): Ingen af komponenterne 
er anført. 

USA oversigtsliste 
(TSCA 8b) 

Ikke fastlagt. 
Canada oversigtsliste: Ikke fastlagt. 
Anvendes kun til medicinsk diagnosticering 

Canada  

Canadiske lister CEPA toksiske stoffer (CEPA Toxic substances): Ingen af komponenterne er anført. 
Canadisk ARET (Canadian ARET): Ingen af komponenterne er anført. 
Canadisk NPRI (Canadian NPRI): Ingen af komponenterne er anført. 
Alberta udpegede stoffer (Alberta Designated Substances): Ingen af komponenterne er anført. 
Ontario udpegede stoffer (Ontario Designated Substances): Ingen af komponenterne er anført. 
Quebec udpegede stoffer (Quebec Designated Substances): Ingen af komponenterne er anført. 

Canada oversigtsliste Ikke fastlagt. 

Dette produkt er klassificeret i overensstemmelse med farekriterierne i lovgivningen om kontrollerede produkter (Controlled Products 
Regulations), og MSDS'et indeholder alle oplysninger, der kræves i henhold til denne lovgivning. 
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Punkt XVI Andre oplysninger 
EU-forordninger 
Risikosætninger 

 
Dette produkt er ikke klassificeret i henhold til EU-lovgivning. 

Internationale direktiver 
 

Australien oversigtsliste (AICS): Ikke fastlagt. 
Kina oversigtsliste (IECSC): Ikke fastlagt. 
Japan oversigtsliste (ENCS): Ikke fastlagt. 
Japan oversigtsliste (ISHL): Ikke fastlagt. 
Korea oversigtsliste (KECI): Ikke fastlagt. 
New Zealand oversigtsliste over kemikalier (NZIoC): Ikke fastlagt. 
Filippinerne oversigtsliste (PICCS): Ikke fastlagt. 

 

Vurderingsindeks fra NFPA (National 
Fire Protection Association) 

Helbred Antændelighed Reaktivitet Særlige foranstaltninger 

Helbred: 1 = Forsigtig, kan virke irriterende 
Antændelighed: 0 = Ikke brændbar 
Reaktivitet: 0 = Stabil, ikke reaktiv ved 
blanding med vand. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Ingen 

 
Beskrivelse af fareklasse og risikosætninger 

T+  Meget giftig 
N  Skadelig for miljøet 
R26/27/28 Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse 
R32  Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre 
R50/53  Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 
 

Bemærkning til læseren 

Efter vores bedste overbevisning er oplysningerne i dette dokument nøjagtige. Ovennævnte fabrikant påtager sig dog intet 
ansvar for, at disse oplysninger er nøjagtige eller fyldestgørende. 

Det er udelukkende brugerens ansvar at tage den endelige beslutning om, hvorvidt et materiale er egnet. Alle materialer kan 
udgøre ukendte farer og skal anvendes med omhu. Selvom visse farer er beskrevet i dette dokument, kan vi ikke garantere, 
at disse er de eneste farer, der findes. 
 
Revisions dato: 18/11/2017 
 

 


