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1.  Identifikation af kemikalie og firma 

 
Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip  
Produkt nr. PCC053, PCC054 NFPA 704 FAREKLASSIFICERING: 

SDS-nr.  S296DK SUNDHED: 0 

 BRAND:  0 

Udarbejdet af: M. Ebers       REAKTIVITET: 0 

asksteris_msds@steris.com  
Oprettelsesdato: 12/02/2015 Revisionsdato: IR   Dato for gennemsyn: IR 
 

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US 
Nødtelefonnr.: 1-314-535-1395 (STERIS), 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Informationstelefonnr.: 1-800-548-4873 (Kundeservice - sundhedsprodukter) 
 
Albert Browne Limited, Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park, 
Leicester, LE5 1QZ, UK 
Nødtelefonnr.: +44 (0) 1895 622 639 
Telefonnummer for produktinformation/tekniske oplysninger: +44 (0) 116 276 8636  
 

PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER: 

Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip (60 strips) PCC053 

Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip (2 x 60 strips)  PCC054 

TRANSPORTINFORMATION: IKKE BEGRÆNSET 
 

Disse produkter er IKKE fareprodukter i henhold til OSHA's farekommunikationsstandard, 
29 CFR 1910.1200. 
 

Revital-Ox
™

 RESERT
™

 R60 Solution Test Strip er fri for latex og tørre naturgummiprodukter. 
 

Revital-Ox
™

 RESERT
™

 R60 Solution Test Strip indeholder ingen komponenter af animalsk 
oprindelse, kommer ikke i kontakt med materialer af animalsk oprindelse og overholder derfor 
“Vejledning om minimering af risikoen for overførsel af spongiform encephalopati-agenser fra dyr 
via humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler (EMEA/410/01 Rev. 2, oktober 2003)”. 
 

Revital-Ox
™

 RESERT
™

 R60 Solution Test Strip er fremstillet uden tilstedeværelse af bly eller 

andre tungmetaller.   
 

I tilfælde af utilsigtet eksponering træffes følgende forholdsregler: 
ØJNE: Skyl straks øjnene med rigeligt med vand i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp, hvis 
irritationen vedvarer. 
HUD: Vask omgående med vand og sæbe. Søg lægehjælp i tilfælde af irritation. 
INDTAGELSE: Giv vand at drikke og søg læge.    
INDÅNDING: Flyt ud i frisk luft.  Søg lægehjælp i tilfælde af åndedrætsbesvær. 
 

Håndtering og bortskaffelse af kemiske kontrolstrips: 
Forholdsregler for håndtering og bortskaffelse: Hætten skal holdes tæt lukket. Opbevares 
ved 6 °C til 30 °C og 30-80 % relativ luftfugtighed. Må ikke fryses.  Beskyt stripsene mod 
eksponering for lys, varme og fugt. Beskyt stripsene mod eksponering for iltningsmidler, stærke 
syrer/baser og rengøringsmidler. 
Metoder til bortskaffelse af affald: Brugte/udløbne kemiske indikatorer og æsker bortskaffes 
i affaldsbeholdere i overensstemmelse med lokale bestemmelser og EU-direktiver.  
 
 

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er ikke en specifikation og garanterer ikke bestemte egenskaber. Oplysningerne er beregnet til at give generelt 
kendskab mht. sundhed og sikkerhed på baggrund af vores kendskab til håndtering, opbevaring og brug af produktet. De er ikke gældende i forbindelse med 
usædvanlig eller non-standard brug af produktet, eller i situationer hvor anvisninger eller anbefalinger ikke overholdes. 
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