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1. Namnet pa produkten och foretaget 
Produktnamn 
	 Steril Fosfatbuffrad natriumkloridlosning 

Handelsnamn: 
	

Ogondusch 
Artikelnummer: 
	300010, 300012, 300013 

Produlcttyp: 
	

Aerosol 
Leverantor 
	 Aurena Laboratories AB 

Adress: 
	

Fjarrviksvagen 22 

Ingrediensens namn CAS —nummer Konc (vikt%) 

Natriumklorid, USP 7647-14-5 0,9 

Natrium dikvavefosfat 13472-35-0 <1 

Natrium hydroxid 1310-73-2 Justera tills pH 7,4 uppnas 

Aqua, USP 7732-18-5 100,00% 

Nitrogen, USP (drivgas) 7727-39-9 - 

3. Farliga egenskaper 
Endast for utvartes bruk. Blanda inte med andra vatskor an som rekomenderas. Forvaras utom rackhall for barn. 
Tryckbehallare, bor ej ligga direkt i solen eller utsattas for temperaturer over 50°C. Flaskan far inte punkteras eller utsattas for 
direkt vamekalla. 
Produkten har inga halsovadliga egenskaper. 

4. Forsta hjalpen 

Generellt: 

Inandning: 

Hudkontakt: 

Stank i ogonen: 

Fortaring: 

Produktens sammansattning ar registrerad hos giftinformationscentralen, Karolinska Sjukhuset, 
Stockholm. Vid olyckshandelse ring 112 for rad. Begar giftinformationscentralen. 

Ej relevant 

Ej relevant 

Ej relevant 

Ej relevant 

5. Atgarder vid brand 

Slackmedel: 
	 Behallaren innehaller kvavgas USP, vid ev. brand och lackage av kvavgas underst6ds inte 

branden pa grund av det. 

Brand och explosionsrisker: 
	Bor ej utsattas for temperaturer Over 50°C 

6. Atgarder vid spill / oaysiktliga utslapp 
Torka upp eventuellt spill med trasa eller handduk, Kan tillforas kommunalt avlopp. 

7. Hantering och lagring 
Forvaras i originalemballage i normal rumstemperatur. Tryckbehallaren Par ej utsattas for temperaturer Over + 50 ° C., galler 
aven tOmd behallare. 
LOsningen ar steril minst 3 ar efter tillverkningsdag aven efter upprepad anvandning. Exp. date 3 ar efter produktionsdag. 
Sista forbrukningsdag: se forpackning 

8. Forebyggande skyddsfitgarder 

Andningsskydd: 	 Ej relevant 

Ogonskydd: 
	

Ej relevant 

Handskydd: 
	

Ej relevant 

Slryddsklader: 
	

Ej relevant 
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9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 

Form: 	 Steril isoton natriumkloridlosning 

Utseende: 	 Vit genomsynlig vdtska, 

Farg: 	 Ofdrgad 

Lukt 	 Utan egendoft. 

pH: 	 7,4 +- 0,2 

Smdltpunkt: 	 Ej relevant 

Flampunkt: 	 Ej relevant 

Densitet: 	 — 1 

Tryck (fylld behallare) 	— 6 bar 

10. Stabilitet och reaktivitet 
Produkten ar steril och stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsforhallande. 

11. Toxikologisk information 
Innehallet i produkten ar isoton koksaltlosning , med mycket lag toxisk risk. Endast utvdrtes bruk, Par ej injiceras. 

Inandning: 	Aerosoldimman bestar enbart av isoton koksalt utan inblandning av drivgas och ger dad& inga besvdr. 
Vid extrem aysiktlig inandning kan irritation uppsta. 

Hudkontakt: 	Ingen atgard 

Stank i ogonen: 	Ingen atgdrd 

FOrtdring: 	Vid aysiktlig fOrtdring av stora mangder framkallas krakningar, ge vatten att dricka. 

12. Ekologiska information 
Innehallet, som bestar av kvavgas, vatten och natriumklorid ger i aktuella koncentrationer ingen paverkan pa den yttre miljon. 
BCF 	NaC1 	3,16 

N2 	 2,88 

13. Avfallshantering 
• Tomma emballage bor lamnas till lokala atervinningsforetag. Den tomma behallaren skall sorteras till 

metallatervinning. 
• Hatt och munstycke sorteras till brdnnbart. 
• Rester av produkt kan tillforas kommunalt avlopp. 

14. Transportinformation 
UN 1950 Non Flammable. Class 2.2 
( LQ = Limited Quantity) 

15. Gallande bestammelser 
• Produkten dr klassad enligt Derective 93/42/EEC on Medical Devices. 
• Produkten ar en steril natriumkloridlosning (0,9%) for spolning/tvattning av ogon och sar. 
• Batchnummer och utgangsdatum, (man/ar) se botten pa flaska. 

16. Ovrig information 
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