
BEZPEČNOSTNÍ LIST  
Podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení (EU) č. 453/2010 

Název produktu: DIAQUICK COVID-19 Ag kazeta 
Verze: 01 
Datum: 10. Září 2020 

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti/podniku 
1.1 Identifikátor látky nebo přípravku: 

DIAQUICK COVID-19 Ag kazeta 

Produkt je součástí následujících katalogových čísel: 

Z20401CE 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Obecné použití: Laboratorní reagencie pro in vitro diagnostiku lidských vzorků 

1.3 Podrobnosti o dodavateli tohoto bezpečnostního listu: 
Výrobce: 
Dialab Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Geselschaft m.b.H. 
Adresa: Hondastrasse, Objekt M55, IZ-NÖ Sued, A – 2351 Wr. Neudorf, Rakousko 
Telefon/E-mail: ++43 (0) 2236 660910-0, office@dialab.at 
 

1.4 Nouzové telefonní číslo: 
Vídeňská obecná nemocnice, Toxikační centrum, telefon: +43-(0)1-4064343 

________________________________________________________________________________________________ 

2. Identifikace rizik 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi: 

Klasifikace podle nařízení ES 1272/2008 (CLP): 
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení ES 1272/2008. 

2.2 Prvky označení: 
Označení (ES 1272/2008) 
Žádné  

2.3 Jiná rizika 
Žádné  

________________________________________________________________________________________________ 

3. Složení/Informace o složkách 
3.1 Látky  

Není použitelné 

3.2 Směsi  
Chemická charakterizace: 
In vitro diagnostické zdravotnické zařízení. Testovací proužek impregnovaný vysušenými 
chemikáliemi/biochemickými reagenciemi.  
Nebezpečné složky: 
Kazeta: 
Složka CAS č. EINECS č. Klasifikace Koncentrace 

Složky produktu 
Nejsou uvedeny a 
specifikovány v 
1272/2008 

Nejsou uvedeny a 
specifikovány v 
1272/2008 

Nejsou uvedeny a 
specifikovány v 
1272/2008 

Nejsou uvedeny a 
specifikovány v 
1272/2008 

Pufr: 
Složka CAS č. EINECS č. Klasifikace Koncentrace 

Azid sodný 
26628-22-8 247-852-1 Akutní tox. 2; Akutní tox. 2, vodní 

akutní 1; vodní chronická 1; H300 + 
H310, H410, EUH032 

0.09% 

NaCl 7647-14-5 231-598-3 Není uveden v 1272/2008 1% 
Tris 77-86-1 201-064-4 Není uveden v 1272/2008 2% 
Purifikovaná voda 7732-18-5 215-185-5 Není uveden v 1272/2008 96.91% 

3.3 Jiné informace 
Každé zařízení je zabaleno ve foliovém hliníkovém sáčku. 
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4. Opatření první pomoci 

4.1 Popis opatření první pomoci: 
Následující opatření první pomoci jsou relevantní pouze v případě závažného nesprávného použití, při kterém je 
zařízení rozloženo a dochází k expozici chemikálii na testovacím proužku, nebo když dojde expozici pufru. 
 
Po styku s pokožkou: 
Umyjte mýdlem a vodou a důkladně vypláchněte. 
 
Po styku s očima: 
Otevřené oko vyplachujte několik minut pod tekoucí vodou. 
 
Po požití: 
Po požití desikantu, pufru nebo jiných složek vyhledejte lékařskou pomoc. 
 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Nejsou známé.  

4.3 Pokyny pro okamžitou lékařskou péči nebo speciální ošetření 
Nejsou známé.  

________________________________________________________________________________________________ 

5. Opatření pro hašení požárů 
 

5.1 Hasící prostředky: 
CO2, práškový nebo vodný proud. Větší požáry haste vodným proudem nebo alkohol rezistentní pěnou. 
Používejte metody hašení vhodné pro okolní podmínky. 
 

5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi:  
V případě požáru může dojít k uvolnění následujících látek: Nebezpečné výpary a páry, oxidy uhlíku (COx), oxidy 
dusíku (NOx), 
 

5.3 Pokyny pro hasiče:  
Ochranné vybavení: 
Při hašení noste ochranný oděv a samostatný dýchací ochranný.  
 
Dodatečné informace: 
Zařízené obsahuje zápalný materiál. 

________________________________________________________________________________________________ 

6. Opatření v případě náhodného úniku 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranná výstroj a nouzové postupy 

Viz sekci 8 kvůli ochranným opatřením při odstraňování vylitého materiálu. 
 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: 
Zabraňte uvolnění do prostředí. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 
Materiál sesbírejte a odpad zlikvidujte podle sekce 13. 

________________________________________________________________________________________________ 

7. Manipulace a skladování 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: 

Držte mimo dosahu dětí. 
 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování se zohledněním nekompatibilit 
Skladujte v původním obalu při 2-30°C. 
Skladovací místnosti a nádoby nemusí splňovat žádné zvláštní požadavky. 

______________________________________________________________________________________ 
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8. Kontrola expozice/Osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry 
Složky s limitními hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovišti: 
Produkt neobsahuje žádná příslušná množství látek s  kritickými hodnotami, které by bylo potřebné monitorovat 
na pracovišti. 

8.2 Kontroly expozice: 
Vhodné inženýrské kontroly: 
Žádné.  

Osobní ochranné vybavení: 
Obecná ochranná a hygienická opatření: 
Se vzorky je třeba zacházet jako s potencionálně infekčním materiálem. Pro informace ohledem zacházení 
s biologicky nebezpečným materiálem viz nařízení EU 2000/54/EC nebo US regulaci 29 CFR 1910.10.1030. 
Před přestávkami a na konci pracovní doby si umyjte ruce. Pracovní prostory vyčistěte chlornanem nebo jiným 
dezinfekčním prostředkem. 

Ochrana dýchání: 
Je potřebná, pokud je při manipulaci se vzorkem riziko vylití nebo vzniku aerosolu. 

Ochrana rukou: 
Jednorázové rukavice (pro manipulaci se vzorkem). 

Materiál rukavic: 
Latex/přírodní guma.  

Doba penetrace materiálu rukavic: 
Odolnost rukavic není kritická, protože rukavice mají poskytovat ochranu před materiálem vzorku. 

Ochrana očí: 
Bezpečnostní brýle nebo tvářový štít, pokud hrozí při manipulaci se vzorkem riziko vylití. 

Ochrana těla: 
Laboratorní plášť. 

Environmentální kontroly expozice: 
Žádné. 

______________________________________________________________________________________ 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 

Kazeta: 
Forma: Zařízení je předmět obsahující pevné součásti. 
Vzhled: Laminovaný testovací proužek, který může být uložen v plastovém držáku 
Zápach:  Bez zápachu 
Bod vzplanutí: Není použitelné 
Samovznícení: Produkt není samo vznětlivý 
Riziko výbuchu Produkt nepředstavuje riziko výbuchu 

Pufr: 
Forma: Kapalná 
Vzhled: Bezbarvá  
Zápach:  Bez zápachu 
Bod vzplanutí: Není použitelné 
Samovznícení: Produkt není samo vznětlivý 
Riziko výbuchu Produkt nepředstavuje riziko výbuchu 

 

9.2 Jiné informace: 
Žádné. 

______________________________________________________________________________________ 
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10. Stabilita a reaktivita 

10.1  Reaktivita:  
Nejsou známé žádné nebezpečné reakce. 

10.2 Chemická stabilita:  
Produkt je stabilní v případě dodržení doporučených podmínek skladování. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí:  
Nejsou známé žádné nebezpečné reakce. 

10.4  Podmínky, kterým je třeba se vyhnout: 
Žádné. 

10.5  Nekompatibilní materiály:  
Žádné. 

10.6  Nebezpečné produkty rozkladu: 
Nejsou známé žádné nebezpečné produkty rozkladu. 

______________________________________________________________________________________ 

11. Toxikologické informace 

11.1  Informace o toxikologických účincích: 
Akutní toxicita: Kvantitativní údaje o toxických vlivech tohoto produktu 

nejsou k dispozici. 
Primární vlivy:  

Po styku s pokožkou: Není předpokládán žádný dráždivý vliv. 
Po styku s očima: Styk s chemikáliemi impregnovanými v testovacím 

proužku může způsobit mírné podráždění 

Senzibilizace Nejsou známé žádné senzibilizační vlivy. 

11.2 Další informace 
Nejsou žádné další informace. 

______________________________________________________________________________________ 

12. Ekologické informace 

12.1  Toxicita: 
Kvantitativní údaje o toxických vlivech tohoto produktu nejsou k dispozici. 

12.2  Persistence a rozložitelnost: 
Zařízení obsahuje plast a jiné složky, které nejsou lehko degradovatelné. 

12.3  Bioakumulační potenciál:  
Údaje nejsou k dispozici  

12.4  Mobilita v půdě:  
Údaje nejsou k dispozici. 

12.5  Výsledky posouzení PBT a vPvB:  
Údaje nejsou k dispozici. 

12.6  Jiné nepříznivé účinky:  
Žádné. 

12.7 Jiné informace 
Žádné. 

________________________________________________________________________________________________ 
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13. Pokyny pro likvidaci 
13.1  Metody nakládání s odpady:  

Produkt: 
Použitá zařízení a jiné kontaminované materiály je potřebné zlikvidovat jako potencionálně biologicky 
nebezpečný odpad. Pro zajištění dodržení zákona proti znečisťování a jiných zákonů dané krajiny 
doporučujeme ohledem informací kontaktovat příslušné (místní) úřady a/nebo schválenou společnost pro 
likvidaci odpadu. 

Evropský katalog odpadu: 
18 01 03 odpad, kterého sběr a likvidace podléhají speciálním požadavkům kvůli zabránění infekčnosti. 

Obal: 
Likvidace musí probíhat v souladu místními nařízeními o likvidaci odpadu. 
Nekontaminované obalové materiály mohou být recyklovány. Pro více informací kontaktujte vaše místní 
poskytovatele daných služeb. 

________________________________________________________________________________________________ 

14. Informace pro přepravu 

14.1  UN číslo 
ARD/RID, IMDG, IATA-DGR, ICAO-TI, US DOT:  Není regulováno pro přepravu 

14.2  UN vhodný přepravný název 
ARD/RID, IMDG, IATA-DGR, ICAO-TI, US DOT:  Není regulováno pro přepravu 

14.3  Třídy rizik při přepravě 
Není použitelné. 

14.4  Skupina obalů 
Není použitelné. 

14.5 Rizika pro životní prostředí 
Znečišťovatel moří-IMDG:   není 

14.6  Zvláštní opatření pro uživatele 
Není nebezpečným tovarem ve smyslu těchto transportních regulací. 

14.7  Celková přeprava podle doložky II MAPROL 73/78 a IBC kódu 
Údaje nejsou k dispozici 

______________________________________________________________________________________ 

15. Informace o předpisech 

15.1  Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí /specifické právní předpisy týkající se 
látky nebo směsi: 
Označení podle směrnic EU: 
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální použití. 

Poznámka: 
Přípravek je vyjmut z výše uvedených požadavků označení podle článku 12.2 nařízení 99/45/EC protože forma ve které je 
umístěn na trh nepředstavuje jakékoli významné riziko pro lidi ani pro prostředí, pokud se používá podle pokynů k použití. 

US výstrahy podle 16 CFR 1600 a ANSI standardu Z129.1: 
Není potřebné 

Chemické katalogové výpisy relevantní pro US regulace: 
  IACR:  Žádná ze složek není uvedena 
  NTP:   Žádná ze složek není uvedena 
  ACGIH:  Žádná ze složek není uvedena 
  OSHA:  Žádná ze složek není uvedena 
  EPA:   Žádná ze složek není uvedena 
Kalifornský návrh 65: 
  Chemikálie zapříčiňující rakovinu:    Žádná ze složek není uvedena 
  Chemikálie zapříčiňující reprodukční toxicitu  Žádná ze složek není uvedena 
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SARA: 
  Sekce 355 (extrémně nebezpečné látky)    Žádná ze složek není uvedena 
  Sekce 313 (specifické toxické chemické záznamy)  Žádná ze složek není uvedena 

15.2 Hodnocení chemické bezpečnosti: 
Pro tento produkt není potřebné zhodnocení chemické bezpečnosti. 

______________________________________________________________________________________ 

16. Jiné informace 

Důvod změny:         
-- 

Kontaktní osoba:   viz sekci 1.3 

 

 

Dialab GmbH poskytuje údaje v tomto bezpečnostním listu v dobré víře, prohlašujíce že jsou aktuální k datu revize. 

Nicméně, tento dokument je určen pouze jako návod pro profesionální použití podle účelů použití produktu. 

Nepředstavuje záruku vlastností produktu popsaných v podmínkách nařízení zákonní záruky.  

Produkt je pro in vitro diagnostické použití pouze vyškoleným personálem. 

 


