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SKYDDSINFORMATION

Jodsprit APL Dentallösning 5 %
ATC-kod: A01AD11
Förpackning
Flaska, 50 milliliter

Rikslicens
Receptbelagd
Ja

Förmånspris med recept (SEK)
Ej förmån

Övriga förskrivare
TL

Varunr
335208

Identifikation
Läkemedlets namn: Jodsprit APL 5 % dentallösning
Utseende: Klar, rödbrun vätska
Typ av läkemedel och ATC-kod: Desinfektionsmedel för lokal behandling i munhålan, ATC-kod A01A
D11.

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)
Jod 50 mg/ml
Etanol

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)
Lösningen kan irritera känslig hud. Vid upprepad kontakt finns risk för överkänslighet med kontakteksem
som följd.
Kontakt med ögonen orsakar stark sveda med tårflöde, eventuell övergående inflammation.
Jodsprit är mycket brandfarligt p.g.a. ingående etanol.

Skyddsåtgärder vid hantering
Hanteras åtskilt från antändningskällor. Förvaras väl tillsluten.
Använd skyddshandskar och lämpliga skyddskläder vid hantering och administrering.
Jodsprit färgar huden rödbrun. Fläckarna kan tas bort med utspädd lösning av natriumtiosulfat (5-10 %).

Åtgärder vid spill och avfallshantering
Spill och kasserade läkemedel skall uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även
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Första hjälpen
Hudkontakt: Tag av förorenade kläder. Tvätta noggrant med tvål och vatten.
Ögonkontakt: Skölj genast och mycket noggrant med vatten. Vid kvarstående besvär kontakta läkare.
Inandning: Frisk luft.

Ytterligare information
För ytterligare information om preparatet, kontakta Apotek Produktion & Laboratorier AB. Vid misstanke
om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.
Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i
AFS 2014:43, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med
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farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och
skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella
hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.
Utfärdandedatum: 2017-02-16
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