
DIAQUICK, hcG testy 

 
BEZPEČNOSTNÍ LIST 
Dle ES 1907/2006(REACH) a 453/2010 
Datum vydání: 2000-02 
Datum revize: 2013-03-25 

 
 

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 
 
Identifikace přípravku 
Název: DIAQUICK hCG Rapid Tests 
Katalogová čísla:

 
 
Použití přípravku 
In vitro diagnostický zdravotnický prostředek. Pouze pro odborné použití. 
 
Identifikace společnosti/podniku 
Společnost:      Dialab GmbH, IZ NÖ-SÜD, Hondastrasse, Objekt M55, A-2351 Wiener                    

Neudorf  
Kontakt:           Tel/fax:   +43-2236-660910-0, +43-2236-660910-30 
  Email:     office@dialab.at  
 
Společnost:      Dialab spol. s r.o., Náměstí Osvoboditelů 1, Praha 5, 153 00,  
Kontakt:           Tel/fax:   +420 257910255, +420 257910260, +420 257910263 
  Email:     office@dialab.cz  
 
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2 

               (nepřetržitě)   +420 224919293 
                                  +420 224915402 

 
 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 
 

Klasifikace podle 67/548/EEC nebo 1999/45/EC. 
Ne 
Dle EC direktiv nebo odpovídajících národních předpisů nevyžaduje tento přípravek zvláštní 
označení. 

 
 

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 
 

Chemická charakteristika 
In vitro diagnostický zdravotnický prostředek. Testovací proužek napuštěný vysušeným 
chemickým/biochemickým činidlem. 
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Nebezpečné látky 
 
Číslo CAS 

 
Číslo ES 
(EINECS)  

 
Chemický název 

 
Obsah

(%) 

 
Výstražný symbol 

 
R – věta (y) 

77-86-1 201-064-4 Tris-(hydroxymetyl)-aminometan 2-10% Xi, R36/37/38 
497-19-8  207-838-8 Uhličitan sodný 1-2% Xi, R36 
9002-93-1  Trition X-100 1-2% Xi (Xn), R22-41 
 
Další informace 
Tento přípravek neobsahuje žádné nebezpečné látky v množstvích podléhajících zvláštnímu 
označování dle platných EC předpisů. Prostředek je balený jednotlivě v zatavené folii. R-věty jsou 
uvedeny v kapitole16. 

 
 

 
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

 
Souhrnné informace:  Následující první pomoc je relevantní pouze v případě nesprávného použití 

zdravotnického prostředku (pouze pokud je kazeta rozebrána a postižený je 
vystaven chemikáliím z testovacího proužku) 
 

Po kontaktu s kůží:  Důkladně opláchněte pokožku vodou a mýdlem. 
 
Po kontaktu s očima: Okamžitě vypláchněte otevřené oči velkým množstvím tekoucí vody. 
Po požití: Pokud požijete sušidlo nebo jinou část zdravotnické pomůcky, vyhledejte 

lékařskou pomoc. 
 

 
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

 
Vhodná hasiva:  Práškový CO2 nebo vodní přístroj, na požár většího rozsahu použijte vodní 

přístroj pěnový přístroj.  Přizpůsobit látkám hořícím v okolí. 
 
Zvláštní nebezpečí v důsledku expozice látky nebo jejich produktů hoření: 
 Mohou se vyvinout v případě požáru: Nebezpečný kouř a výpary, oxidy 

uhlíku (COx), dusíku (NOx) a fosforu (PxOy). 
 
Zvláštní ochranné prostředky: Použijte dýchací přístroj a ochranný oblek 
 
Další informace:  Kazeta obsahuje hořlavý materiál. 

 
 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
 

Opatření na ochranu osob: Předejděte kontaktu s kůží a očima. 
Opatření na ochranu životního prostředí:  Zabraňte úniku do životního prostředí. 
Čistící postupy: Shromážděte materiál a odpad.                    

 
 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
 

Pokyny pro zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí 
Pokyny pro skladování: Skladujte v originálním balení. Uchovávejte při teplotě 2-30°C. 
Požadavky na skladovací prostory: Žádné zvláštní požadavky 

 
 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
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Omezování expozice: Produkt neobsahuje relevantní množství látek v kritických hodnotách. Není 
nutno sledovat expoziční limity. 

 
Omezování expozice pracovníků: 
Všeobecná ochrana: Se vzorky zacházejte, jako s potencionálně infekčním materiálem. 

Viz. směrnice EU 200/54ES (informace o zacházení s biologickým 
materiálem).  

Ochrana dýchacích cest: Není vyžadováno. Existuje riziko vdechnutí nebo vystříknutí vzorku. 
Ochrana rukou: Ochranné rukavice z latexu/přírodní gumy. Doba proniknutí není 

relevantní  
Ochrana očí: Není vyžadováno. Existuje riziko vdechnutí nebo vystříknutí vzorku. 
Ochrana kůže: Laboratorní oděv 
Všeobecně: Převlečte kontaminovaný oděv. 
 Dodržujte SLP.  
 

    
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

 
Obecné informace: 
Skupenství:  Zdravotnická pomůcka obsahuje pevné komponenty. 
Vzhled:   Laminovaný testovací proužek, upevněný do plastového držadla. 
Zápach:  Bez zápachu. 
 
Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: 
Bod vzplanutí:  N/A 
Samovznícení:  Produkt nepodléhá samovznícení. 
Nebezpečí výbuchu: Produkt neobsahuje výbušné složky.   

 
 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 
 

Podmínky, kterým je potřeba zabránit: Produkt je stabilní při dodržení skladovacích podmínek. 
Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Žádné 
Nebezpečné reakce:   Nejsou známé žádné nebezpečné reakce. 
Nebezpečné rozkladné produkty: Nejsou známé žádné nebezpečné rozkladné produkty. 

 
 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
 

Akutní toxicita:  
Nejsou dostupné žádná kvantitativní data o toxických efektech.  
Primární efekt: 
Po kontaktu s kůží:  Nejsou předpokládány žádné dráždivé účinky. 
Po kontaktu s okem: Nejsou předpokládány žádné dráždivé účinky. 
Po kontaktu s kůží:  Nejsou předpokládány žádné dráždivé účinky. 

 Sensibilace:   Nejsou známy žádné reakce. 
 

 
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

 
Ekotoxicita 
Nejsou dostupné žádná kvantitativní data o toxických efektech. 
Perzistence a odbouratelnost 
Kazeta obsahuje platové a jiné materiály, které nejsou odbouratelné. 
    

 
 

13. POKYNY PRO ODSTAŇOVÁNÍ 
 

Produkt   
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Použitý zdravotnický prostředek a jiné kontaminované materiály by měly být zneškodněny jako 
potencionálně infekční odpad. Likvidace odpadu dle odpovídajících národních předpisů. 
Kód odpadu: 160506 – Laboratorní chemikálie obsahující nebezpečné látky,  včetně 

směsí laboratorích chemikálií 
Obal 
Doporučení: 150101- Plastové obaly. Likvidace odpadu dle odpovídajících národních 

předpisů. Nekontaminovaný obalový materiál může být recyklován. 
 

 
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

 
Silnice / železnice (ARD/RID) 
Zatřídění produktu:  není omezen 
 
Transport na moři (IMDG): 
Řádné dodací označení:  není omezen 
  
Vzdušný transport: 
Řádné dodací označení:  není omezen 
 
Další informace:  Produkt není nebezpečným zbožím pro přepravu. 

 
 

15. INFORMACE O PŘEDPISECH 
Označení dle EU  
Klasifikace: 
Výstražný symbol:  není požadováno 
R-věty:    není požadováno 
S-věty:    není požadováno 
 
Poznámka: 
Prostředek nepodléhá požadavkům na označování v souladu s Článkem 12.2 Směrnice 99/45ES. 
Ve formě v jaké je uváděn prostředek na trh, nepředstavuje žádné významné riziko pro člověka ani 
pro životní prostředí. Musí být dodržen návod k použití. 
  

 
 

16. DALŠÍ INFORMACE 
 

Pokyny pro školení: 
Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami a zásady SLP. 
 
Zdroje údajů:  
Bezpečnostní list byl zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem. 
 
Doporučení dodavatele: 
Zde uvedené informace vyplývají z aktuálního stavu našich vědomostí. Charakterizují daný produkt s 
ohledem na příslušná bezpečnostní opatření. Nepředstavují záruku vlastností produktu. DIALAB 
nemůže být zodpovědný za jakékoliv škody způsobené skladováním a používáním daného produktu. 
 
Revize listu: 
Uvedení listu do souladu s platnou legislativou. 
 
Příslušné R-věty 
R22 Zdraví škodlivý při požití 
R36 Dráždí oči 
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži 
R41 Nebezpečí vážného poškození očí  
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