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Namnet på ämnet/blandningen 

Handelsnamn:20E9-nCOV/COVID-E9 IgG/IgM snabbtest 

Användning av ämnet/blandningen: Medicinteknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik. Endast för professionell 
användning. 

Bolag/företag: 

Hangzhou Realy Tech Co., Ltd. 

28# 3rdBaiyang Street, 

Hangzhou Economic & Technological Development Area, 

Hangzhou, 310018, P. R. Kina Tfn: +86-571-56050793 Fax:+86-571-56050794 E-post: 

info@realytech.com 

Ytterligare information finns tillgänglig från:För ytterligare information, kontakta din lokala distributör/leverantör. 

2. Faroidentifiering 

Farobeskrivning: 
Blandningen är inte klassificerad som farlig enligt EU-direktiv (EG) nr 1272/2008. 

Klassificeringssystem: 
Klassificering enligt de senaste versionerna av EU-listor och utökad information från företags- och litteraturdata. 

Klassificering enligt OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200: 
Som artikel är enheten undantagen från OSHAs Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200. 

3. Sammansättning/information om beståndsdelar 

Beskrivning av kemiska egenskaper: 

Medicinteknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik. Testremsa impregnerad med torkade kemiska/biokemiska reagenser. 

Farliga komponenter: 

 

Övrig information: 

Varje enhet är förpackad i en foliepåse. 

För fulltext för faroangivelser, se avsnitt 16. 

4. Åtgärder vid första hjälpen 

Allmänna kommentarer: 

Följande åtgärder vid första hjälpen gäller enbart vid händelse av allvarligt missbruk, när enheten plockas isär och vid exponering 

för kemikalierna i testremsan. 

Vid hudkontakt: 

Tvätta med tvål och vatten och skölj noga. 

Vid ögonkontakt: 

Skölj öppna ögon under flera minuter med rinnande vatten. 

Vid förtäring: 

Uppsök medicinsk vård om torkmedel eller andra komponenter sväljs. 

5. Brandbekämpningsåtgärder

Komponent CAS-nr EINECS-nr Klassificering Koncentration 

Tris 
(hydroxymethyl) aminomethane 

77-86-1 201-064-4 Xi, R 36/37/38 1–2 % 
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Lämpliga släckmedel: 

CO2, pulver eller vattensprej. Bekämpa större bränder med vattensprej eller alkoholbeständigt skum. 
Använd släckmetoder som är lämpliga för aktuella omgivningsförhållanden. 

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra vid förbränning eller gaser som uppstår: 

Vid händelse av brand kan följande frigöras: Skadliga ångor och rök, koloxider (COx), kväveoxider (NOx), 
Personlig skyddsutrustning: 

Bär komplett skyddsutrustning och andningsapparat med tryckluft vid brandbekämpning. 
Övrig information: 

Enheten innehåller brännbara material. 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: 

Se avsnitt 8 för skyddsåtgärder vid hantering av spill. 

Miljöskyddsåtgärder: 

Undvik utsläpp i miljön. 

Metoder och material för inneslutning och sanering: 

Samla upp material och bortskaffa som avfall enligt avsnitt 13. 

7. Hantering och lagring 

Försiktighetsmått för säker hantering: 

Förvaras utom räckhåll för barn. 

Lagring: 

Förvara i originalbehållare vid 2–30 °C. 

Krav på lagerlokaler eller lagringskärl: 

Inga särskilda krav. 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

Gränsvärde för exponering på arbetsplatsen: 
Produkten innehåller inga relevanta kvantiteter av material med kritiska värden som måste övervakas på arbetsplatsen. 

Övrig information: 
Listorna som gällde vid framställandet av detta säkerhetsdatablad användes som grund för bedömningen. 

Personligt skydd: 

Allmänna skydds- och hygienåtgärder: 

Prover ska hanteras som potentiellt smittsamt material. Se EU-direktiv 2000/54/EG eller US Regulation 29 CFR 1910.1030 för 
information om hantering av biologiska agens. 
Tvätta händerna före raster och vid arbetsdagens slut. Rengör arbetsplatsen med hypoklorit eller annat desinfektionsmedel. 

Andningsskydd: 

Krävs vid risk för stänk eller bildandet av aerosoler vid hantering av prover Handskydd: 
Engångshandskar (för hantering av prover). 

Handskmaterial: Latex/naturgummi. 
Normal eller minsta genombrottstid för handskmaterial: Handskarnas resistens är inte avgörande eftersom handskarna är 

avsedda att skydda mot provtagningsmaterialet. 
Ögonskydd/ansiktsskydd: 

Skyddsglasögon eller ansiktsskydd ska användas om det finns risk för stänk under hantering av prover. 
Hudskydd: 

Labbrock. 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 

Allmänna kommentarer 

Form: Enheten innehåller solida komponenter Utseende: Laminerade testremsor som kan vara förpackade i en plasthållare. 

Lukt: Luktfri. 

Flampunkt: Ej tillämpligt. 

Självantändning: Produkten är inte självantändande. 

Explosiva egenskaper: Produkten utgör ingen explosionsrisk 
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10. Stabilitet och reaktivitet 

Stabilitet: Produkten är stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. 

Material som ska undvikas: Inga. 

Farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner är kända. 

Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderdelningsprodukter är kända. 

11. Toxikologisk information 

Akut toxicitet: 
Kvantitativa data om toxicitet hos denna produkt är inte tillgängliga. 

Primära effekter: 

Vid hudkontakt: Inga irriterande effekter förväntas. 

Vid ögonkontakt: Kontakt med impregneringskemikalierna i testremsan kan orsaka lätt irritation. 

Sensibilisering: Ingen sensibilisering är känd. 

12. Ekologisk information 

Toxicitet: 
Kvantitativa data om toxicitet hos denna produkt är inte tillgängliga. 

Persistens och nedbrytbarhet: 
Enheten innehåller plast och andra komponenter som inte är nedbrytbara. 

13. Avfallshantering 

Produkt: 

Använda enheter och andra kontaminerade material ska bortskaffas som potentiellt smittsamt avfall. 

För att säkerställa att gällande lagar och bestämmelser i det aktuella landet efterlevs, rekommenderar vi att du kontaktar lokala 

myndigheter och/eller en godkänd organisation för avfallshantering för information. 

Europeiska avfallskatalogen (EAK): 
18 01 03 Annat avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara. 

Förpackning: 

Bortskaffande måste ske i enlighet med lokala bestämmelser om avfallshantering. 

Ej kontaminerade förpackningsmaterial kan återvinnas. Kontakta dina lokala tjänsteleverantörer för ytterligare information. 

14. Transportinformation 

Denna produkt är inte farlig vid sjö-, land- eller lufttransport. Detta ämne är inte farligt under gällande bestämmelser för 

internationell transport av farligt gods på väg (ADR), reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID), 

internationella regelverket för sjötransport av farligt gods (IMDG) och Icaos bestämmelser för säker transport av farligt gods 

med flyg (IATA). 

Enligt IATA Dangerous Goods Regulation Edition 61. 

15. Gällande föreskrifter 

Märkning enligt EU:s riktlinjer: 
Säkerhetsdatablad finns tillgängligt för professionella användare på begäran. 

Obs: 

Beredningen är undantagen från märkningskraven ovan enligt artikel 12.2 i direktiv 99/45/EG eftersom den i den form den 

släpps ut på marknaden inte utgör någon betydande risk för hälsan eller miljön om den används enligt bruksanvisningen. 
Amerikanska säkerhetsvarningar enligt 16 CFR 1600 och ANSI Standard Z129.1: 

Krävs inte. 

Lista över kemikalier relevanta för amerikanska bestämmelser: 
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Californian Proposition 65 

Kemikalier som man vet orsakar cancer: Ingen av ingredienserna är listad. 

Kemikalier med känd reproduktionstoxicitet: Ingen av ingredienserna är listad. 

SARA 

Section 355 (extremt farliga ämnen): Ingen av ingredienserna är listad. 

Section 313 (lista över specifika toxiska ämnen): Ingen av ingredienserna är listad. 

16. Övrig information 

Informationen i detta dokument är så vitt vi vet korrekt. Dock antar ingen av ovanstående leverantörer eller dotterbolag något 
som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Det slutliga ansvaret för fastställande av lämplighet 
av samtliga material ligger helt och hållet hos användaren. Alla material kan uppvisa okända risker och ska användas med 
försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument kan vi inte garantera att dessa är de enda faror som kan uppstå. 

Relevanta R-fraser 

22 Farligt vid förtäring. 

41 Risk för allvarliga ögonskador.

Förteckning över carcinogener 
IARC: Ingen av ingredienserna är listad 

NTP: Ingen av ingredienserna är listad 

ACGIH: Ingen av ingredienserna är listad 

OSHA: Ingen av ingredienserna är listad 
EPA: Ingen av ingredienserna är listad 
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Namnet på ämnet/blandningen 

Handelsnamn: 2019-nCOV IgG/IgM/COVID-19 snabbtest, Buffertlösning 

Användning av ämnet/blandningen: Medicinteknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik. Endast för professionell användning. 

Bolag/företag: 

Hangzhou Realy Tech Co., Ltd. 
28# 3rdBaiyang Street, 
Hangzhou Economic & Technological Development Area, 
Hangzhou, 310018, P. R. Kina Tfn: +86-571-56050793 Fax:+86-571-56050794 E-post: 
info@realytech.com 

Ytterligare information finns tillgänglig från: För ytterligare information, kontakta din lokala distributör/leverantör. 

2. Faroidentifiering 

Farobeskrivning: 
Blandningen är inte klassificerad som farlig enligt EU-direktiv (EG) nr 1272/2008. 

Klassificeringssystem: 
Klassificering enligt de senaste versionerna av EU-listor och utökad information från företags- och litteraturdata. 

Klassificering enligt OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200: 
Som artikel är enheten undantagen från OSHAs Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200. 

3. Sammansättning/information om beståndsdelar 

Beskrivning av kemiska egenskaper: 

Vattenberedning innehåller farliga komponenter som listas nedan. 

 

Farliga komponenter: 

Inga. 
Övrig information: 

Varje enhet är förpackad i en foliepåse. 
För fulltext för faroangivelser, se avsnitt 16. 

4. Åtgärder vid första hjälpen 

Allmänna kommentarer: 

Följande åtgärder vid första hjälpen gäller enbart vid händelse av allvarlig felanvändning, när enheten plockas isär och vid 

exponering för kemikalierna i testremsan. 

Vid hudkontakt: 

Tvätta med tvål och vatten och skölj noga. 

Vid ögonkontakt: 

Skölj öppna ögon under flera minuter med rinnande vatten. 

Vid förtäring: 

Skölj munnen med vatten. Uppsök medicinsk vård om torkmedel eller andra komponenter sväljs. 

Buffertkomponent: 

Komponent CAS-nr EINECS-nr Klassificering Koncentration 

Natriumklorid 7647-14-5 231-598-3 
Xi, 36-36/37/38- 22 

0,1 mol/l 

Natriumfosfat, tvåbasisk 7558-79-4 231-448-7 Xi, 36/37/38 0,1 mol/l 

Natriumkaseinat 9005-46-3 618-419-8 24/25 0,5 % 

Proclin 300 / / 
C,N, 20/21/22- 34-

43-51/53 
0,02 % 

Renat vatten / / / / 
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5. Brandbekämpningsåtgärder 
Lämpliga släckmedel: 

CO2, pulver eller vattensprej. Bekämpa större bränder med vattensprej eller alkoholbeständigt skum. 
Använd släckmetoder som är lämpliga för aktuella omgivningsförhållanden. 

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra vid förbränning eller gaser som uppstår: 

Vid händelse av brand kan följande frigöras: Skadliga ångor och rök, koloxider (COx), kväveoxider (NOx), 
Personlig skyddsutrustning: 

Bär komplett skyddsutrustning och andningsapparat med tryckluft vid brandbekämpning. 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: 

Se avsnitt 8 för skyddsåtgärder vid hantering av spill. 

Miljöskyddsåtgärder: 

Undvik utsläpp i miljön. 

Metoder och material för inneslutning och sanering: 

Samla upp material och bortskaffa som avfall enligt avsnitt 13. 

7. Hantering och lagring 

Försiktighetsmått för säker hantering: 

Följ allmänna säkerhetsbestämmelser vid hantering av kemikalier. Undvik kontakt med ögon, hud och slemhinnor. 

Förvaras utom räckhåll för barn. 

Lagring: 

Förvara i originalbehållare vid 2–30 °C. 

Krav på lagerlokaler eller lagringskärl: 

Inga särskilda krav. 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

Gränsvärde för exponering på arbetsplatsen: 
Produkten innehåller inga relevanta kvantiteter av material med kritiska värden som måste övervakas på arbetsplatsen. 

Övrig information: 
Listorna som gällde vid framställandet av detta säkerhetsdatablad användes som grund för bedömningen. 

Personligt skydd: 

Allmänna skydds- och hygienåtgärder: 

Prover ska hanteras som potentiellt smittsamt material. Se EU-direktiv 2000/54/EG eller US Regulation 29 CFR 1910.1030 för 
information om hantering av biologiska agens. 
Tvätta händerna före raster och vid arbetsdagens slut. Rengör arbetsplatsen med hypoklorit eller annat desinfektionsmedel. 

Andningsskydd: 

Krävs vid risk för stänk eller bildandet av aerosoler vid hantering av prover. 

Handskydd: 
Engångshandskar (för hantering av prover). 

Handskmaterial: Latex/naturgummi. 

Normal eller minsta genombrottstid för handskmaterial: Handskarnas resistens är inte avgörande eftersom handskarna är 

avsedda att skydda mot provtagningsmaterialet. 

Ögonskydd/ansiktsskydd: 
Skyddsglasögon eller ansiktsskydd ska användas om det finns risk för stänk under hantering av prover. 

Hudskydd: 
Labbrock. 
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9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 

Allmän information Form: Vätska Färg: Färglös Lukt: Luktfri Flampunkt: Ej 
tillämpligt. 
Självantändning: Produkten är inte självantändande. 
Explosiva egenskaper: Produkten utgör ingen explosionsrisk 
pH-värde vid 20 °C: 7,4 

10. Stabilitet och reaktivitet 

Stabilitet: Produkten är stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. 

Material som ska undvikas: Inga. 

Farliga reaktioner: Beredning innehåller natriumazid som kan reagera med bly och bilda explosiva sammansättningar. Kontakt 

med syror kan frigöra spårmängder av giftig (azid)gas. Farlig polymerisation uppstår inte. 

Farliga sönderdelningsprodukter:Inga farliga sönderdelningsprodukter är kända. 

11. Toxikologisk information 

Akut toxicitet: 
Kvantitativa data om toxicitet hos denna produkt är inte tillgängliga. 

Primära effekter: 

Vid hudkontakt: Inga irriterande effekter förväntas. 
Vid ögonkontakt: Kontakt med impregneringskemikalierna i testremsan kan orsaka lätt irritation. Sensibilisering: Ingen 
sensibilisering är känd. 

12. Ekologisk information 

Toxicitet: 
Kvantitativa data om toxicitet hos denna produkt är inte tillgängliga. 

Persistens och nedbrytbarhet: 
Produkten innehåller plast och andra komponenter som inte är nedbrytbara. 

13. Avfallshantering 

Produkt: 

Kemiska rester ska hanteras enligt rutiner för specialavfall. Dessa måste bortskaffas i enlighet med gällande lagar och 

bestämmelser i det aktuella landet. För att säkerställa att gällande lagar och bestämmelser efterlevs rekommenderar vi att du 

kontaktar lokala myndigheter och/eller en godkänd organisation för avfallshantering för information. 

För att undvika ackumulering av azidföreningar, spola avloppsrör med vatten efter bortskaffande av outspädd reagens. 

Europeiska avfallskatalogen (EAK): 
18 01 03 Annat avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara. 

Förpackning: 

Bortskaffande måste ske i enlighet med lokala bestämmelser om avfallshantering. 

Ej kontaminerade förpackningsmaterial kan återvinnas. Kontakta dina lokala tjänsteleverantörer för ytterligare information. 

14. Transportinformation 
Denna produkt är inte farlig vid sjö-, land- eller lufttransport. Detta ämne är inte farligt under gällande bestämmelser för 

internationell transport av farligt gods på väg (ADR), reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID), 

internationella regelverket för sjötransport av farligt gods (IMDG) och Icaos bestämmelser för säker transport av farligt gods 

med flyg (IATA). 

Enligt IATA Dangerous Goods Regulation Edition 61. 
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15. Gällande föreskrifter 

Märkning enligt EU:s riktlinjer: 
Säkerhetsdatablad finns tillgängligt för professionella användare på begäran. 

Obs: 

Beredningen är undantagen från märkningskraven ovan enligt artikel 12.2 i direktiv 99/45/EG eftersom den i den form den 
släpps ut på marknaden inte utgör någon betydande risk för hälsan eller miljön om den används enligt bruksanvisningen. 

Amerikanska säkerhetsvarningar enligt 16 CFR 1600 och ANSI Standard Z129.1: 
Krävs inte. 

Lista över kemikalier relevanta för amerikanska bestämmelser: 

 

Californian Proposition 65 

Kemikalier som man vet orsakar cancer: Ingen av ingredienserna är listad. 

Kemikalier med känd reproduktionstoxicitet: Ingen av ingredienserna är listad. 

SARA 

Section 355 (extremt farliga ämnen): Ingen av ingredienserna är listad. 

Section 313 (lista över specifika toxiska ämnen): Ingen av ingredienserna är listad. 

16. Övrig information 

Informationen i detta dokument är så vitt vi vet korrekt. Dock antar ingen av ovanstående leverantörer eller dotterbolag något som 

helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Det slutliga ansvaret för fastställande av lämplighet av 

samtliga material ligger helt och hållet hos användaren. Alla material kan uppvisa okända risker och ska användas med försiktighet. 

Även om vissa faror beskrivs i detta dokument kan vi inte garantera att dessa är de enda faror som kan uppstå. 

Relevanta R-fraser 

22 Farligt vid förtäring. 
41 Risk för allvarliga ögonskador. 

Förteckning över carcinogener 
IARC: Ingen av ingredienserna är listad 

NTP: Ingen av ingredienserna är listad 

ACGIH: Ingen av ingredienserna är listad 

OSHA: Ingen av ingredienserna är listad 
EPA: Ingen av ingredienserna är listad 

 


