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Information 
 

Vi vill med detta brev informera om risken som ni utsätter Er för när ni använder 

etsningsmedel för att polera tandhättor. Gelén ni använder er av innehåller Fluorvätesyra 

vilket är en mycket farlig syra eftersom den är både frätande och giftig. Den kan orsaka stor 

skada om den kommer i kontakt med huden eller ögonen. (se info på nästa sida) 

 

Det neutraliseringpulver som ofta medföljer etsningsmedlet är också farligt. Det innehåller 

ofta Natriumkarbonat. Vattenfri natriumkarbonat är ett vitt pulver även kallad kalcinerad 

soda, kristallsoda eller målarsoda i färghandeln. Då det löses i vatten blir lösningen basisk. 

Samma effekt fås om pulvret reagerar med fukten på huden eller hornhinnan. Det är alltså i 

sig en frätande basisk kemikalie som ni också måste vara försiktiga med så att ni inte 

exponeras för. En stor begränsning med Natriumkarbonat är också att det inte alls har någon 

förmåga att oskadliggöra den toxiska Fluoridjonen i Fluorvätesyran.  

Medical Care System har arbetat med kemiska olyckor i mer än 15 år och har specialiserat 

sig på bl.a. Fluorvätesyra. Medical Care System erbjuder både skyddsutrustning och 

kunskap för att säkert kunna handskas med Flourvätesyra och andra farliga kemikalier i er 

miljö såsom t.ex. väteperoxid som används vid tandblekning. Vi erbjuder också effektiva och 

ofarliga produkter som ett säkrare och mer miljövänligt alternativ till ert nuvarande 

neutraliseringspulver. 

 

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

 

Med vänlig hälsning,  

Medical Care System MCS AB 
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Översikt – Fluorvätesyra 
Källa: Medical Care System AB 
 
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  
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