
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: 02. Únor 2021 

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: 

Z20999CE 

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): 
Není použitelné. 

2.2 Prvky označení: 
Označení (ES 1272/2008) 
Tento produkt nemusí být označen podle nařízení ES nebo příslušných národních zákonů. 

Piktogramy rizik a signální slova: 
Žádné 

Nebezpečné složky pro označení: 
Žádné 

Rizikové věty: 
Žádné 

Preventivní věty: 
Žádné 

2.3 Jiná rizika 
Při této koncentraci (0.02%) ProClin 300 je tento biocidní konzervant dráždivý pro oči a pokožku a může být 
smrtelný po požití dostatečného množství. ProClin 300 senzibilizuje pokožku. Delší nebo opakované vystavění 
může způsobit alergické reakce u jistých citlivých osob [H317]. 

________________________________________________________________________________________________ 

3. Složení/Informace o složkách 
3.1 Látky  

Tento produkt je směsí. 

3.2 Směsi  
 
Nebezpečné složky CAS č. EINECS 

č. 
REACH 
registrační č. 

Klasifikace: 
Kódy kategorii/rizikové věty 

W/W% 

Směs 
5-chloro-2-metyl-4-izoti
azolin-3-onu a 
2-metyl-2H-izotiazol-3-
onu (3:1) 

55965-
84-9 

N/A Není k dispozici Akut. Tox. 3: H301-H311-H331 
Poškození pokožky 1B: H314 
Senzibilizace pokožky 1: H317 
Vodní Akut. 1: H400 
Vodní Chronic. 1: H400 

0.001% 
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3.3 Jiné informace 
Nejnižší generická cut-off hodnota podle tabulky 1.1 přílohy I: ≥0.1 

Nejnižší specifický koncentrační limit podle tabulky 3.1 přílohy VI: 
   Poškození pokožky 1; H314: C ≥ 0.6% 

Podráždění pokožky 2; H315: 0.06% ≤ C < 0.6% 
Podráždění oka 2; H319: 0.06% ≤ C < 0.6% 
Senzibilizace pokožky 1; H317: C ≥  0.015% 

________________________________________________________________________________________________ 

4. Opatření první pomoci 
4.1 Popis opatření první pomoci: 

Kazeta a pozitivní 
kontrola 

 

Po vdechnutí: Přesuňte postiženého z oblasti vystavění na čerstvý vzduch. V případě potíží 
s dýcháním zavolejte okamžitě pohotovostní lékařskou pomoc. Lečte symptomaticky 
a podpůrně. Obecně nepředstavuje tento tekutý produkt významné riziko vdechnutí 
při objemech a koncentracích použitých v kitu. 

Po styku s pokožkou: Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku vypláchněte velkým množstvím vody a 
postiženou oblast umyjte mýdlem a vodou. Po kontaktu s krví nebo projevení se 
závažnějších symptomů konzultujte s lékařem. 

Po styku s očima: Oči vyplachujte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut. Zabezpečte 
dostatečné propláchnutí oddělením očních víček prsty během proplachování. 
Zabezpečte lékařskou péči. 

Po požití: V případě požití vypláchněte ústa důkladně vodou, v případě že je osoba při vědomí, 
a zabezpečte lékařskou péči. Zavolejte lékaři nebo místní toxikační centrum. Lečte 
symptomaticky a podpůrně. V případě zvracení udržujte hlavu pod úrovní boků, aby 
nedošlo ke vdechnutí zvratků. 

Pufr:  
Po vdechnutí: Přesuňte postiženého z oblasti vystavění na čerstvý vzduch. V případě potíží 

s dýcháním zavolejte okamžitě pohotovostní lékařskou pomoc. Lečte symptomaticky 
a podpůrně. Obecně nepředstavuje tento tekutý produkt významné riziko vdechnutí 
při objemech a koncentracích použitých v kitu. 

Po styku s pokožkou: Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku vypláchněte velkým množstvím vody a 
postiženou oblast umyjte mýdlem a vodou. Po kontaktu s krví nebo projevení se 
závažnějších symptomů konzultujte s lékařem. 

Po styku s očima: Oči vyplachujte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut. Zabezpečte 
dostatečné propláchnutí oddělením očních víček prsty během proplachování. 
Zabezpečte lékařskou péči. 

Po požití: V případě požití vypláchněte ústa důkladně vodou, v případě že je osoba při vědomí, 
a zabezpečte lékařskou péči. Zavolejte lékaři nebo místní toxikační centrum. Lečte 
symptomaticky a podpůrně. V případě zvracení udržujte hlavu pod úrovní boků, aby 
nedošlo ke vdechnutí zvratků. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Není použitelné. 

4.3 Pokyny pro okamžitou lékařskou péči nebo speciální ošetření 
Údaje nejsou k dispozici. 

________________________________________________________________________________________________ 

5. Opatření pro hašení požárů 
 

5.1 Hasící prostředky: 
Vhodné hasící prostředky: Mohou být použity běžné hasící prostředky 
Nevhodné hasící prostředky: Nebylo prozkoumáno 
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5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi:  

Nebyly zatím zjištěny. 
 

5.3 Pokyny pro hasiče:  
Práškový hasicí přístroj  

________________________________________________________________________________________________ 
6. Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranná výstroj a nouzové postupy 
Vyhněte se přímému kontaktu s očima, sliznicemi a oděvem nošením vhodného laboratorního osobního 
ochranného vybavení (PPE) včetně rukavic, laboratorního pláště a ochrany očí/tváře. 

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

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 
Kazeta:: Vyčistěte metlou. 
Pufr a pozitivní 
kontrola: 

 
Nasajte vermikulitem, suchým pískem nebo hlínou a vložte do nádoby. Vypláchněte velkým 
množstvím vody pro vyčistění prostoru vylití. 

________________________________________________________________________________________________ 

7. Manipulace a skladování 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: 

Obecná hygienická opatření: V prostoru kde se manipuluje se vzorky a kity nejezte, nepijte ani nekuřte. 
Po používání si umyjte ruce. Před vstupem do jídelních prostor je třeba 
odstranit kontaminovaný oděv a ochranné vybavení. 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování se zohledněním nekompatibilit 
Informace o podmínkách skladování Podmínky skladování naleznete na obalu produktu. 
  
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladujte na chladném a suchém místě. 

7.3 Specifická koncová použití 

Jako externí kontrolu pro DIAQUICK COVID-19 Ag kazetu. 

______________________________________________________________________________________ 

8. Kontrola expozice/Osobní ochranné prostředky 
8.1 Kontrolní parametry 

Produkt neobsahuje žádná příslušná množství látek s  kritickými hodnotami, které by bylo potřebné monitorovat 
na pracovišti. 

8.2 Kontroly expozice: 
Vhodné inženýrské kontroly: 
S produktem zacházejte podle praktik správné industriální hygieny a bezpečnosti. Před přestávkami a na konci 
pracovní doby si umyjte ruce. 

Osobní ochranné vybavení: 

Obecná ochranná a hygienická opatření: 
Dodržujte správnou laboratorní praxi (GLP). 
Před přestávkami a na konci pracovní doby si umyjte ruce. 

Ochrana dýchání: 
Není potřebná 

Ochranné rukavice: 
Jednorázové rukavice. 

Materiál rukavic 
Latex/přírodní guma 

Doba penetrace materiálu rukavic: 

 

Odolnost rukavic není kritická, pokud se s produktem zachází 
podle pokynů k použití.  

Ochrana očí: Bezpečnostní brýle 

Ochrana těla: Laboratorní plášť 
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Environmentální kontroly expozice: 
Nejsou zvláštní preventivní opatření. 

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

Kazeta: 
Fyzikální stav: Pevný 
Barva: Bílý zevnějšek a nějaká část testovacího proužku je purpurová 
Zápach:  Bez zápachu 
Práh zápachu Nestanoven 
Bod vzplanutí: Nestanoven 
Samovznícení: Nestanoveno 
Riziko výbuchu Kit neobsahuje žádnou látku, která by mohla vést k riziku výbuchu 
Bod tání: Nestanoven 
Bod varu: Nestanoven 
Tlak pár: Nestanoven 
Hustota (20°C): Nestanovena 
Hodnota pH při 20°C Nestanovena 
Rozpustnost ve vodě Produkt by byl ve vodě jen těžce rozpustný 

Pufr: 
Fyzikální stav: Kapalina 
Vzhled: Bezbarvá  
Zápach:  Bez zápachu 
Bod vzplanutí: Nestanoven 
Samovznícení: Není známo, že by byl produkt samo-vznětlivý 
Riziko výbuchu Kit neobsahuje žádnou látku, která by mohla vést k riziku výbuchu 
Bod tání: Nestanoven 
Bod varu: Nestanoven 
Tlak pár: Nestanoven 
Hustota (20°C): Nestanovena 
Hodnota pH při 20°C Nestanovena 
Rozpustnost ve vodě Produkt je lehce rozpustný ve vodě 

Pozitivní kontrola: 

Fyzikální stav: Prášek 
Barva: Bílá 
Zápach:  Bez zápachu 
Práh zápachu Nestanoven 
Bod vzplanutí: Nestanoven 
Samovznícení: Není známo, že by byl produkt samo-vznětlivý 
Riziko výbuchu Kit neobsahuje žádnou látku, která by mohla vést k riziku výbuchu 
Bod tání: Nestanoven 
Bod varu: Nestanoven 
Tlak pár: Nestanoven 
Hustota (20°C): Nestanovena 
Hodnota pH při 20°C Nestanovena 
Rozpustnost ve vodě Produkt je lehce rozpustný ve vodě 

 

9.2 Jiné informace: 
Žádné. 

________________________________________________________________________________________________ 
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10. Stabilita a reaktivita 

10.1  Reaktivita:  
Produkt je stabilní za doporučených podmínek skladování. 

10.2 Chemická stabilita:  
Všechny chemikálie v kitu jsou stabilní. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí:  
Skoro nemožné. 

10.4  Podmínky, kterým je třeba se vyhnout: 
Vysoká vlhkost a teplota mimo 2-30 °C.. 

10.5  Nekompatibilní materiály:  
Žádné. 

10.6  Nebezpečné produkty rozkladu: 
Žádné. 

________________________________________________________________________________________________ 

11. Toxikologické informace 

11.1  Informace o toxikologických účincích: 

Akutní toxicita: Kvantitativní údaje o toxických vlivech tohoto produktu 
nejsou k dispozici. 

Dráždivost: Údaje nejsou k dispozici. 

Škodlivost: Údaje nejsou k dispozici. 

Senzibilizace: Obsahuje malý objem velmi zředěného senzibilizačního 
konzervantu (ProClin 300). I když je potenciál pro 
alergickou reakci značně snížen ředěním, práh 
senzibilizace není známý, a proto manipulujte podle toho. 

Toxicita opakovaných dávek: Nebyla ještě prozkoumána. 

Karcinogenita: Nebyla ještě prozkoumána. 

Mutagenita: Nebyla ještě prozkoumána. 

Toxicita pro reprodukční orgány: Není známý toxický reprodukční vliv. 

11.2 Další informace 
Žádné.  

________________________________________________________________________________________________ 

12. Ekologické informace 

12.1  Toxicita: 
Údaje nejsou k dispozici. 

12.2  Persistence a rozložitelnost: 
Údaje nejsou k dispozici. 

12.3  Bioakumulační potenciál:  
Údaje nejsou k dispozici. 

12.4  Mobilita v půdě:  
Údaje nejsou k dispozici. 

12.5  Výsledky posouzení PBT a vPvB:  
Posouzení PBT/vPvB není k dispozici, protože posouzení chemické bezpečnosti není vyžadováno/nebylo 
vykonáno. 

12.6  Jiné nepříznivé účinky:  
Údaje nejsou k dispozici 
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12.7 Jiné informace 

Žádné. 

________________________________________________________________________________________________ 

13. Pokyny pro likvidaci 
13.1  Metody nakládání s odpady:  

Produkt: S chemickými rezidui a zbytky by se mělo běžně nakládat jako se speciálním 
odpadem. Ten musí být likvidován ve shodě se zákony proti znečistění a 
jinými příslušnými státními zákony. Pro zajištění dodržení požadavků 
doporučujeme ohledně informací kontaktovat příslušné (místní) úřady a/nebo 
certifikovanou společnost pro likvidaci odpadu 

Evropský katalog odpadu: 18 01 03 odpad, kterého sběr a likvidace podléhá speciálním požadavkům pro 
zabránění infekce. 

Obal: Musí být likvidován podle místních nařízení pro likvidaci odpadu. 
Kontaminovaný obal musí být zlikvidován stejným způsobem jako produkt. 
Nekontaminované obalové materiály mohou být recyklovány. Ohledně 
informací kontaktujte místní poskytovatele recyklačních služeb.  

________________________________________________________________________________________________ 

14. Informace pro přepravu 

14.1  UN číslo 
ARD/RID: Není nebezpečným tovarem 
IMDG: Není nebezpečným tovarem 
IATA: Není nebezpečným tovarem 

14.2  UN vhodný přepravný název 
ARD/RID:  Není nebezpečným tovarem 
IMDG:  Není nebezpečným tovarem 
IATA:   Není nebezpečným tovarem 

14.3  Třídy rizik při přepravě 
ARD/RID:    -  
IMDG:     - 
IATA:      - 

14.4  Obalová skupina 
ARD/RID:    -  
IMDG:     - 
IATA:      - 

14.5 Rizika pro životní prostředí 
ARD/RID/-IMDG-kód/ICAO-TI/IATA-DGR:   nejsou 
Znečišťovatel moří:       nejsou 

14.6  Zvláštní opatření pro uživatele 
Viz sekce 6-8. 

14.7  Přeprava hromadného nákladu podle doložky II MAPROL 73/78 a IBC kódu 
Dodání se uskutečňuje pouze ve vhodných a schválených obalech 

________________________________________________________________________________________________ 

15. Informace o předpisech 

15.1  Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí /specifické právní předpisy týkající se 
látky nebo směsi: 
Nařízení EU: Tento bezpečnostní list splňuje požadavky nařízení (ES) č 1907/2006. 

15.2 Hodnocení chemické bezpečnosti: 
Tato směs nepodléhá posouzení chemické bezpečnosti. 
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16. Jiné informace 

Důvod změny:  
Do kitu byla přidána pozitivní kontrola. 

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. 

 


