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Produktgrupp: 87, Pos: 1, Art nr 6050002 

SÄKERHETSDATABLAD INJEKTIONSTORK MED 

ISOPROPYLALKOHOL 70% 

2015-11-20 rev 0, Sten Olsson 

1. Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

 

Produktnamn: Injektionstork med Isopropylalkohol 70% 

Artikelnummer: 6050002 – AST Medical AB 

Användning: Rengöring och desinfektion av intakt hud. 

Kontaktuppgifter 

leverantör: AST Medical AB, Importgatan 10, 422 46 Hisings Backa, telefon: 031-3099939, 

www.astmedical.se  

 

 

2. Farliga egenskaper 

Brandfara: Eftersom injektionstorken innehåller 70% Isopropylalkohol, så är injektionstorken 

brandfarlig. 

Förtäring: Volymen är endast 0,9 ml/tork och vätskan är absorberad av non-woven tork, så 

risken är minimal att någon person skulle få för sig att krama ur innehållet för att på 

det sättet få vätskan i sig. 

Klassificering: EC-nummer 927-012-7 

CAS-Nummer: 67-63-0 

REACH reg nr:  01-2119457558-25-0000 

Indexnr: 603-117-00-0 

UN-nummer: 1219 

Märkningsuppgifter:  

 Xi: Irriterande 

 R10: Brandfarligt 

 R36: Irriterar ögonen 
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 S2: Förvaras oåtkomligt för barn 

 S25: Undvik kontakt med ögonen 

 S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. 

 

3. Sammanfattning/information om beståndsdelar 

Materialtork: Rayon som är fuktad med ca 0,9 ml Isopropylalkohol 70%-ig 

Vätskor: Isopropylalkohol 70%, CAS-nummer 67-63-0, koncentration: 70% 

  Destillerat vatten, CAS-nummer 7732-18-5, koncentration: 30% 

Index-nr: 603-117-00-0 

CAS-nr: 67-63-0 

EG-no:  200-661-7 

Klassificering: F; R11 Xi; R36 R37 

CE-märkning: Klass 1 enligt MDD 

 

4. Åtgärder vid första hjälpen 

Ögon: Skölj omedelbart ögonen med rikligt med vatten under minst 15 minuter och håll 

ögonen öppna. Sök vård om irritation och röda ögonvitor inte klingar av. 

Hud: Vid hudirritation skölj med rikliga vattenmängder gärna under dusch. Kläder som 

blivit fuktiga av Isopropylalkohol ska tvättas. Om hudirritation kvarstår, sök vård. 

Munhåla, svalg, 

matstrupe: Om man av misstag druckit Isopropylalkohol ska man dricka 1-3 glas vattenför att 

späda ut maginnehållet. Framkalla inte kräkning. Vid andningssvårigheter, ge syrgas. 

Kontakta sjukvården. 

Inandning: Förflytta den drabbade till frisk luft. Undvik att andas in ånga från Isopropylalkohol. 

Vid andningssvårigheter, ge syrgas. Vid fortsatta besvär, kontakta sjukvården. 

Läkemedelsre- 

kommendation:   Undersök eventuell sekundärpåverkan av lever och njurar. 
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5. Brandbekämpningsåtgärder 

Släckningshjälp- 

medel:  Använd skumsläckare eller motsvarande (torr kemikalie). Var medveten om eventuell 

återantändning. Vid förvaring av Isopropylalkohol i container; vid eldsvåda i närheten, 

kyl ner med vatten. Vatten som släckningsmedel ska inte användas. 

Skyddsutrustning: För brandpersonal används normal skyddsutrustning samt andningsmask. 

Särskild fara: Förångad Isopropylalkohol kan transporteras genom luften och antändas vid 

gnistbildning. 

 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

Skyddsutrustning: Bär lämplig skyddsutrustning. 

Läckage: Täck med absorberande jord, sand eller annat absorberande material. Transportera 

materialet i lämplig container till avfallsanläggning. Bär nödvändig skyddsutrustning. 

Eliminera källor som kan orsaka gnistbildning. Se till att vätska inte rinner ner i 

avlopp eller vattenledning. Meddela myndigheter om läckage har förekommit. 

 

7. Hantering och lagring 

Hanteras i väl ventilerade lokaler med övertryck. Undvik inandning av ångor. Undvik ögonspill, spill på hud 

eller på kläder. Vid förvaring i container, se till att den är låst så att inga obehöriga äger tillträde. Förvaras 

på rimligt säkerhetsavstånd från värmekällor och gnistgenererande maskiner. Förvaring ska ske svalt, torrt 

och i väl ventilerade lokaler och vid temperaturer +5°C - +30°C. 

 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

Eftersom detta är en injektionstork som är styckförpackad och omsluten av aluminiumfolie, så är riskerna 

minimala gällande dessa faror. 

Användningsområdet för denna injektionstork är rengöring och desinfektion av intakt hud, och varje 

injektionstork är styckförpackad. ”Bärare” av Isopropylalkoholen är en non-woven tork med storleken 3x6 

cm, och normalt öppnar man endast en tork varje gång man desinficerar hud inför en injektion/provtagning. 

Arbetstagare behöver därför inte bära särskild skyddstutrustning vid beskriven användning. Tvätta händerna 

efter hantering av produkten. 
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9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 

Material: Rayon duk (tork) fuktad med vätska 

Färg:  Klar 

Doft:  Alkohol 

pH:  4,0 ± 0,2 

Specifik vikt: 0,8405 

Kokpunkt: 82,5 °C 

Smältpunkt: Ej relevant 

Flampunkt (PMCC): 12 °C 

Ångtryck: Uppgift saknas 

Densitet: 0,785 g/cm³ 

Ångdensitet: 2,1 (Luft = 1) 

Viskositet: 0-50 cps 

Självantändningstemperatur: Produkten kan inte självantändas 

 

10. Stabilitet och reaktivitet 

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden. Bryts inte ner om produkten förvaras enligt 

föreskrift. 

Undvik: Undvik värme. Undvik höga temperaturer. Undvik närheten till statisk elektricitet. 

Undvik att förvara produkten i direkt solljus. Får inte frysas. 

Reaktion: Undvik att injektionstork kommer i kontakt med starkt oxiderande ämnen, syror, 

halogener och metallen aluminium. Isopropylalkohol kan påverka vissa plaster och 

gummi som medför att materialen kan missfärgas/blekas. 

 Koldioxid kan bildas vid brand. 

 

11.  Toxikologisk information 

Kan ge allergi vid hudkontakt. 

Inhalation råtta: LC50/4 h: >20 ml/l 
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Oralt råtta:  LD50: > 5000 mg/kg 

Dermalt kanin: LD50: > 5000 mg/kg 

 

12.  Ekologisk information 

Toxicitet: Fisk LC50/96 h: 11400 mg/l 

Övrig information:  Tillåt inte att outspädd produkt eller stora mängder produkt når grundvatten, 

vattendrag eller avloppssystem.  

 

13. Avfallshantering 

Avfallsdeponering i enlighet med lokala, regionala och nationella bestämmelser. 

 

14.  Transportinformation 

UN-nummer: 1219 

Varan klassas som ”Begränsade kvanitieter” och undantas därför från ADR-förordningar. ”Farligt gods av 

begränsad mängd i klass 3”. 

 

15.  Gällande föreskrifter 

Anmärkningar: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring 

och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 

förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar. 

Lagar och 

förordningar: Ämnesdirektivet 67/548/EEG. 

 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 

produkter, KIFS 2005:7, men ändringar och Kemikalieinspektionens föreskrifter 

(KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer, med ändringar. 

 Avfallsförordning (2001:1063), men ändringar. Avfallsförordning (2011:927). 
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16.  Annan information 

 

R-fraser: R11: Mycket brandfarligt. 

  R36: Irriterar ögonen. 

  R67: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 

S-fraser: S2: Förvaras oåtkomligt för barn. 

  S7: Förpackningen förvaras väl tillsluten. 

  S16: Förvaras åtskilt från antändningsvätskor – Rökning förbjuden. 

  S24/25: Undvik kontakt med ögonen. 

S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta 

sjukvården. 

 

H-fraser:  H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

 H336: Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 

 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. 

Övrig information: Informationen i detta säkerhetsdatablad är endast avsett som vägledning för 

säker användning, förvaring och hantering av denna produkt. Denna information är korrekt såvitt vi 

vet och tror vid tiden för publicering, men ingen garanti kan ges. Denna information gäller endast 

särskild angiven produkt och gäller inte nödvändigtvis sådant material som används i kombination 

med andra material eller i annan procedur. 
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