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Kemiska risker vid laddningsplatser  

för batterier 
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Exempel på kemiska risker: 

Traditionella Blybatterier innehåller Svavelsyra, medan t.ex. Nickel-

Kadmium batterier innehåller Kaliumhydroxid. Det förstnämnda  är en starkt 

frätande syra medan den andra är en starkt frätande basisk kemikalie. För dessa 

kemikalier rekommenderar vi Första Hjälpen sköljvätskan Diphoterine®
.  

Lithium-ion batterier innehåller istället en elektrolyt som kallas Lithium 

Hexafluorfosfat (LiPF6). Denna elektrolyt är inte farlig i sig själv, men kan utveckla mycket 

giftig och frätande Fluorvätesyra, både vid kontakt med vatten, men framförallt vid 

kraftig upphettning via t.ex. en brand. Lithium-ion batterier används allt mer och tenderer 

att ersätta traditionella blybatterier, t.ex. i nya elbilar, mobiltelefoner, gaffeltruckar mm. För 

denna speciella Fluorväesyra risk rekommenderar vi Första Hjälpen sköljvätskan 

Hexafluorine®
.  Se en översikt kring Fluorvätesyra sist i detta dokument. 

Tänk efter före!  

(Bild: Ett frätskadat öga) 
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Viktig information  

Laddningsplatser medför flera olika risker. Förutom explosionsrisken i framförallt blybatterier 

som uppstår genom att explosiv och lättantändlig knallgas bildas vid laddning så finns en stor 

risk för mycket allvarliga frätskador orsakade av den frätande elektrolyten. Likaså finns risk 

för brand då temperaturen i batterier kan bli alltför hög under laddning om batteriet t.ex. är 

defekt. 

”När batteriet börjar bli fulladdat åtgår den tillförda effekten till 
värmeutveckling och spjälkning av vatten. Det innebär att 
syrgas och vätgas frigörs och att så kallad knallgas därmed 
bildas.” (Källa: Trygg Hansa)  

Explosion kan uppstå genom rökning, öppen eld, gnistbildning, 
kortslutning eller statisk elektricitet. Den frätande elektrolyten 
kan spridas antingen via en explosion, eller via ett stänk som 
uppstår vid påfyllning, eller som ett läckage på grund av 

materialutmattning, ålder eller yttre påverkan.  

 

 

 

Beroende på typ av batteri så finns det olika kemiska risker som måste tas i beaktande. I vissa 
fall kan risken även medföra direkt livsfara. 
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TIDEN är den viktigaste faktorn! 

Vid stänk av en kemikalie är det viktigast att så snabbt som möjligt slå ut den 
frätande effekten för att på så sätt undvika risk för allvarlig skada och bestående 
men.  

Ofta handlar det om sekunder innan bestående skador uppstår. Att ta sig till en nöddusch och 
försöka att skölja bort aggressiva kemikalier med vatten kan ta alldeles för lång tid.  

Vatten (liksom flaskor med koksaltlösning) har dessutom en begränsad förmåga att späda ut 
och saknar neutraliserande egenskaper vilket gör att det krävs kontinuerlig sköljning under en 
lång tid för att nå önskad effekt. Under denna tid pågår angreppet av kemikalien med risk för 
permanent allvarlig skada som följd. 

Med en omedelbar neutralisering så hinner vi stoppa kemikalien innan den orsakar en 
bestående skada. Vi får också en säkrare hantering av den nödställde då även kläder 
neutraliseras, samtidigt som det förenklar den efterföljande saneringen av ytor och materiel. 

 

 

DIPHOTERINE
®
 

FÖRSTA HJÄLPEN VID KEMISKA OLYCKOR 

Diphoterine® är en unik spolvätska för Första Hjälpen bruk, som 

på ett snabbt och effektivt sätt neutraliserar både syror och baser 

såsom t.ex. saltsyra, svavelsyra och natriumhydroxid (lut). 

Diphoterine® är även verksam mot lösningsmedel, oxidanter och 

kelaterare och har testats effektiv mot över 1.200st kemikalier. 

Neutraliserar både syror och baser 

Diphoterine® består av en skräddarsydd molekyl som effektivt 

attraherar och oskadliggör kemikalien. Tack vare dess 

amfoteriska (flerfunktionella) och hypertona (utdragande) 

egenskaper så är den säker att använda mot alla kemikalier 

samtidigt som den förhindrar penetration av den skadliga 

kemikalien och hjälper till att dra ut redan penetrerad kemikalie 

från vävnaden. 

 

För behandling av hela kroppen 

Diphoterine® finns i flera utföranden och kan användas över hela kroppen; på huden, i ögonen, 

i munhålan och i hörselgången. Det är en CE- märkt medicinteknisk produkt som är godkänd 

ersättare till ögon- och nöddusch enligt Europeisk Standard EN15154-3/4 och dess positiva 

effekter är vetenskapligt och praktiskt belagda i Arbetsmiljöverkets rapport 2010:6. 

 

 

Vänligen besök vår hemsida för mer information: www.medicalcare.se   

http://www.medicalcare.se/
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DIPHOTERINE
® 

- VÅR GENERELLA REKOMMENDATION 

För att snabbt kunna omhänderta ett stänk av en irriterande eller frätande kemikalie vid en 

laddningsstation rekommenderar vi en Diphoterine® Sköljstation, se nedan.  

1st Diphoterine
®
 Sköljstation 

 
Avsedd för att påbörja omedelbar Första Hjälpen 
behandling och neutralisering av kemikalier i ögat 
och på huden. Den väggfasta sköljstationen 

innehåller 2st 500ml flaskor med Diphoterine
®
 för 

att neutralisera och skölja bort stänk i ögonen, 

samt en 200ml Diphoterine
®
 Mini sprayflaska för 

mindre stänk på huden (t.ex. ansikte eller arm).  
Hållbarhet 2 år. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEXAFLUORINE
®
 

FÖRSTA HJÄLPEN VID KEMISKA OLYCKOR MED FLUORVÄTESYRA 

Hexafluorine® är en unik Första Hjälpen spolvätska speciellt framtagen för att användas mot 

Fluorvätesyra. Hexafluorine® är verksam mot alla syror men har en unik förmåga att snabbt 

oskadliggöra även den giftiga Fluoridjonen vars effekter annars kan vara dödliga.  

 

Vänligen besök vår hemsida för mer information: www.medicalcare.se  

Bild till vänster: Behandling av frätande kemikalie på 
hand med sprayburken ”Diphoterine MINI 200ml”. 

Bild till höger: Behandling av frätande kemikalie i ögat  
med ögonsköljflaskan ”Diphoterine Flaska 500ml”. 

http://www.medicalcare.se/
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Översikt – Fluorvätesyra 
 

Fluorvätesyra används idag inom bl.a. elektronik, stål och glasindustrin där dess etsande 

förmåga kommer väl till pass. Det är en av få syror som har en förmåga att fräta sönder glas.  

Den gör våra diskbänkarna blanka och fina, avlägsnar oxid från svetsfogar, samt ger oss 

vackra frostade glasflaskor. Men samtidigt är det en mycket farlig syra som kan orsaka svåra 

skador om vi exponeras för den utan erforderligt skydd. 

Fluorvätesyra (kemisk beteckning HF) är både starkt frätande och giftig. Förutom svåra 

brännskador kan den också rubba funktionen hos vitala inre organ (hjärta, lever, njure) vilket 

kan leda till livshotande tillstånd. 

Fluorvätesyra består av den frätande vätejonen (H+) och den giftiga Fluorid jonen (F-) och 

verkar därigenom på två sätt (se bild nedan). Syran fräter sönder det skyddande hudlagret och 

öppnar på så sätt upp för den giftiga fluoridjonen att tränga in i kroppen. Väl inne i kroppen 

binder fluoridjonerna till sig bl.a. kalcium och riskerar på så sätt att slå ut funktionen hos de 

vitala inre organen.   

 

 

Vid exponering så angrips alltid vävnaden, men ibland med en fördröjd verkan.  

Vid höga koncentrationer uppstår en omedelbar brännande känsla i vävnaderna och 

brännskadan blir snabbt synlig i form av hudrodnad och eventuellt vitgröna fläckar. Men vid 

lägre koncentrationer kan smärta och hudrodnad fördröjas upp till 24 timmar efter kontakt 

vilket gör skadan svår att identifiera och behandla i tid. 

OBS: Fluorvätesyra är alltid farligt oavsett koncentration! 

Om hud eller ögon utsätts för Fluorvätesyra, spola omedelbart med Hexafluorine®.  

Uppsök därefter alltid läkare för kontroll.  

Vänligen besök vår hemsida för mer information: www.medicalcare.se  

http://www.medicalcare.se/

