Firma: reks
Bruger ID: _____________________
Adgangskode:__________________

Brugervejledning til Retox
Vejledningen kan bruges til at komme i gang eller videre med dokumentationen af det kemiske
arbejdsmiljø. Vejledningen er fyldt med skærmbilleder, så det er lettere at genkende de funktioner der
henvises til. I øverste venstre hjørne er der plads til at skrive dit brugernavn og adgangskode, så
oplysningerne er samlet.

Opdatering i afsnittet om WPI-skabeloner, marts 2021
Når du benytter WPI-Skabeloner skal du fremover selv vælg de lokationer WPI-skabelonen skal anvendes
på.

Vær opmærksom på at WPI-skabeloner kun kan benyttes på de lokationer du har valgt !
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1. Introduktion
Vejledningen er en introduktion til Retox til dig, som skal arbejde i Retox for første gang, og et opslagsværk
hvis du har brug for at få opfrisket hvordan du arbejder i Retox.
Vejledningen er delt op i 5 kapitler. Kapitel 2 er en generel introduktion til de arbejdsområder og de
funktioner du kan komme til at benytte når du arbejder i Retox. I resten af vejledningen benyttes navnene
på de arbejdsområder og funktioner som er introduceret i dette kapitel.
I 3. kapitel beskrives hvordan Retox kan benyttes til at dokumentere det kemiske arbejdsmiljø.
Kapitel 4 er hjælp til alle medarbejder, som skal kunne finde oplysninger om det kemiske arbejdsmiljø i
Retox. Her beskrives hvordan de kan finde deres lokation i Retox og den tilhørende produktliste,
sikkerhedsdatablade, skriftlige instruktioner og risikovurderinger.
Kapitel 5 er en liste over forkortelser og begreber som benyttes i vejledningen.

1.1 Sådan læser du vejledningen
I vejledningen benyttes skærmbilleder fra Retox og nogle af dem er redigeret så de kun viser de områder
eller funktioner du skal anvende i den situation der beskrives.
I kapitel 3 vil der ofte være en kort introduktion til det emne som beskrives. Herudover finder du en
beskrivelse af, hvor du finder de funktioner, som benyttes i det pågældende kapitel og hvordan du bruger
dem til at åbne det arbejdsområde eller vindue som afsnittet omhandler.
Teksten er fyldt med farver og figurer for at du lettere kan finde de funktioner der omtales. Når du trykker
på et ikon/funktion åbnes der ofte et nyt vindue. I den første del af vejledningen er det forsøgt at
overholde opbygningen beskrevet nedenfor. I kapitel 4 som også er beregnet til dine kollegaer er denne
opbygning ikke fastholdt fuldstændigt.

Vinduer som åbnes har ofte et navn. Når der henvises til vinduer, vil vinduets navn være
skrevet med fed farvet tekst, og vinduet vil have en ramme med den samme farve.
Henvisninger til funktioner, faner og områder vil i teksten være skrevet med understreget og
farve fed skrift og på billedet vil der være sat en boks i samme farve omkring funktionen.
I enkelte tilfælde har det kun været muligt at bruge en understregning på billedet i stedet for
en boks.
Arbejdsområder som ikke åbnes i et nyt vindue vil ikke være have en farvet markering rundt om billedet.
Vær opmærksom på, at der nogle gange benyttes flere vinduer når det beskrives hvordan du skal
dokumentere det kemiske arbejdsmiljø i Retox.
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1.2 Reks’s hjemmeside
Det anbefales at du holder dig orienteret om eventuelle ændringer i RETOX databasen på www.retox.dk
På Reks’s hjemmeside, kan du finde en række nyttige vejledninger under Vejledninger og Region Sjælland:
 Brugervejledning til Retox
 Kortfattet vejledning/hjælp til udfyldelse af lokale forhold i Retox
 Kemisk risikovurdering og dokumentering af det kemiske arbejdsmiljø i Retox
 Vejledning til eksponeringsvurdering i Region Sjælland
 Bortskaffelse af præfugtede klude
Har du brug for hjælp, f.eks. glemt din adgangskode, skal du henvende dig til din lokale kemikonsulent. På
www.retox.dk under Kontakt og Region Sjælland, kan du se hvem din lokale kemikonsulent er.

1.3 Adgang til Retox
Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk klik på
computers skrivebord.

eller på ikonet

som ligger på din

Som udgangspunkt har alle, der er på regionens netværk adgang til Retox. Det vil sige at alle har adgang til
afdelingens produktliste, arbejdspladsinstruktioner (WPI - hvor du selv har tilføjet oplysninger om
sikkerhedsforanstaltningerne og resultatet fra den kemiske risikovurdering), risikovurderinger og
sikkerhedsdatablade (SDS).
Du skal være logget ind når du skal tilføje eller fjerne produkter til/fra din lokation, indskrive
sikkerhedsforanstaltningerne og de lokale oplysninger i WPI’en eller fastsætte eksponeringsklassen, se
kapitel 2.1 Log af/Log på.

1.4 Forslag til arbejdsgang
1. Få overblik over de produkter og deres farer, som benyttes på din afdeling – ryd op og bortskaf
unødvendige produkter
2. Vurder arbejdsprocesser og arbejdsgange hvor produkterne anvendes.
Dannes farlige stoffer eller materialer når I benytter produkterne?
Kan I udsættes for sikkerheds- og sundhedsfare?
3. Opret og hold produktlisten i Retox opdateret – Tilføj/Fjern produkter til lokationen i Retox
4. Tilføj arbejdsgange og de forebyggende sikkerhedsforanstaltninger fra den kemiske risikovurdering
og øvrige relevante lokale forhold til produkterne i Retox - lokale forhold tilføjes WPI’en
5. Vurder eksponeringen og fastsæt eksponeringsklassen i Risk i Retox og skriv evt. begrundelsen for
den valget af eksponeringsklasse i kommentarfeltet
6. Vurder risikoen ved arbejdet - ses i risikomatricen eller H-kolonnen
7. Vedligehold den kemiske risikovurdering løbende og mindst hvert 2. år
Arbejde i Retox
Hvis der sker ændringer i den kemiske risikovurdering skal du opdaterer de lokale forhold i Retox og fortage
en ny vurdering af eksponeringsklassen i Retox.
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2. Overblik over arbejdsområder og funktioner i Retox
Generelle oplysninger om produkter og jeres dokumentation af det kemiske arbejdsmiljø findes i den del af
Retox som hedder Basic.
Det er her du altid kommer ind til når du åbner eller logger ind i Retox.
Menulinje
Arbejdsfaner

Redigering af lokation
Lokationstræ /
Lokationer

Søgefunktion og valg af liste
Funktionsrække

Funktionskolonne

Produktliste med oplysninger om produkter

Afkrydsnings
-kolonne

Fig. 1 Oversigtsbillede af arbejdsområder i Basic
I figur 1. vises de forskellige arbejdsområder som du kan komme til at bruge når du skal arbejde med din
afdelings produkter i Retox. Arbejdsområderne med deres funktioner introduceres i dette kapitel. Det er i
dette kapitel du finder de generelle oplysninger om Retox som du kan vende tilbage til, hvis du syntes du
mangler oplysninger om et arbejdsråde eller en funktion.
I kapitel 3 beskrives de forskellige funktioner mere uddybende i forbindelse med at det beskrives hvordan
de benyttes når, du arbejder med din lokations produkter.

2.1 Menulinje
Den øverste række med ikoner kaldes Menulinjen. Hvilke funktioner der vises i menulinjen afhænger af om
du er logget ind eller ej. I menulinjen kan du vælge om du vil have vist menuen i venstre side,
lokationstræet og det er her du logger ind og ud.

I Menulinjen kan du komme til at benytte følgende funktioner:
Vis/Gem menu: Viser/gemmer menuen i venstre side. Her får du adgang til Brugerindstillinger og WPIskabeloner.
Vis/Gem Lokationer: Viser/gemmer lokationstræet/lokationer, så du kan se mere af produktlisten.
Gå til Basic: Går tilbage til Basic, hvor du har adgang til din lokation og tilhørende produktlister,
arbejdspladsinstruktioner (WPI) og risikovurderinger.
Log på/Log af: Her logger du på eller af, se kapitel 3.1 Log af/Log på.
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2.2 Menu
Menuen kan vises eller gemmes ved at trykke på Vis/Gem menu i Menulinjen. I menuen er der adgang til
arbejdsområderne WPI-skabeloner og Brugerindstillinger.
I billedet vises udelukkende de områder i menuen, du kan komme til at benytte.
Basic fører dig tilbage Basic, hvor du kan søge efter produkter og arbejde med din
lokations produktliste, arbejdspladsinstruktioner(WPI) og risikovurderinger.
I WPI-skabeloner kan du oprette, kopier, redigere og slette WPI-skabeloner.
I Brugerindstillinger skal du folde menuen ud ved at trykke på
så Brugere og
Indstillinger vises.
I Brugere kan du ændre din adgangskode.
I Indstillinger kan du vælge hvilke kolonner der vises i produktlisten.

2.3 Lokationstræet og lokationer
Lokationstræet/lokationer kan skjules eller vises ved at trykke på Vis/Gem Lokationer i Menulinjen.

Vis/Gem lokationer

Lokationstræet foldes ud ved tryk på
indtil du finder din lokation.
Vær opmærksom på, at alle lokationer ikke altid kan ses, og det kan være nødvendigt
at scrolle ned på siden for at finde din lokation.
Nogle lokationer har underlokationer. Det er vigtigt at du står på den rigtige
lokation, når du skal se eller redigerer din afdelings produktliste,
arbejdspladsinstruktionerne, risikovurdering og sikkerhedsdatablade.
Den valgte lokation får en mørkegrå baggrund.
Når du er logget på, ses udelukkende de lokationer du har redigeringsrettigheder til.

2.4 Redigering af lokation
Du kan selv redigere din lokation i Retox, så den passer til din afdeling. Funktionerne til redigering af
lokationen er placeret lige over Lokationtræet, se evt. fig. 1 på side 6.
For at kunne redigere din lokation, skal du være logget på og have valgt den lokation du ønsker at
redigerer.
I Ny kan du oprette underlokationer.
I Rediger kan navnet på lokationen redigers, og du kan
tilføje/fjerne kontaktpersoner og kopier link til lokationen
I Flyt kan du flytte en underlokation fra en lokation til en anden lokation. De lokale opysninger mistes ikke.
Du har ikke adgang til Slet, derfor skal du kontakte din lokale kemikonsulent, hvis der er behov for at få
slettet underlokationer.
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2.5 Arbejdsfaner
I Retox vises forskellige arbejdsområder af databasen afhængig af hvilken fane du har valgt. Som
udgangspunkt er fanen Produkter valgt. Den valgte fane har en hvid baggrund.
,

I Produkter har du adgang til den del af databasen, som indeholder oplysninger om produkter (Basic). Det
er her du kan søge i Retox, og få vist eller redigere din lokations produktliste, arbejdspladsinstruktioner
(WPI) og risikovurderinger.
I Risikomatrix har du adgang til risikomatricen for den lokation du har valgt.
I Bestil nyt produkt kan du bestille en grund-WPI på et nyt produkt.
I Proces har du pt. mulighed for at oprette navne på processer og tilføje de tilhørende sikkerhedsdatablade
(SDS). – Proces-funktionen er under udvikling og Retox opdateres løbende med nye funktioner.

2.6 Funktionskolonnen
I Funktionskolonnen findes en række funktioner, som benyttes når du f.eks. skal se oplysninger om
produkterne eller tilføje lokale forhold til et produkt. Alle funktionerne vises ikke altid, og afhænger af hvor
i Retox du befinder dig og om du er logget på.
Vis vedhæftede SDS
Vis grund-WPI som PDF
Etiketter, (L kommer fra Label)
Indsatskort, (AC kommer fra Action Card),
adgang til WPI’er og affaldsinformation

Vis risikovurdering
Hvor, viser hvilke lokationer produktet er tilføjet
Setup af arbejdspladsinstruktion (WPI)
Mere. Giver adgang til Setup af Risikovurdering
og SDS hvis det ikke er vedhæftet i Vis
vedhæftede SDS

Fjern notifikationsflag, fjerner fluebenet i
Notificeret kolonnen, som vises når du
har modtaget en mail om at der er sket
væsentlige ændringer med produktet

2.7 Afkrydsningskolonnen
Afkrydsningskolonnen findes til venstre for funktionskolonnen. Der en
afkrydsningsboks udfor hvert produkt, som benyttes til at markerer de
produkter, som f.eks. skal tilføjes eller fjernes fra en lokation.

2.8 Indsatskort
I Indsatskort
(Action Card) er der adgang til Affaldsinformation, Grund-WPI og
Arbejdspladsinstruktion (WPI). WPI er en forkortelse af Work Place Instruction.
I Affaldsinformation er samlet relevante oplysninger som kan være nyttige i
forbindelse med bortskaffelsen af et produkt.
Grund-WPI’en bygger på oplysninger fra leverandørens sikkerhedsdatablad (SDS). Reks har vurderet
oplysningerne i leverandørens sikkerhedsdatablad, og samlet de relevante oplysninger og anvisninger fra
SDS’et i grund-WPI’en. Grund-WPI’en er tiltænkt bruger, som skal arbejde i Retox med afdelingens kemiske
arbejdsmiljø.
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I Arbejdspladsinstruktionen (WPI) vises de oplysninger som du selv har tilføjet produktet. Herudover
indeholder den oplysninger om produktets mærkning, farlige egenskaber, førstehjælps foranstaltninger,
særlige bestemmelser og grænseværdier.

2.9 Funktionsrækken
Funktionsrækken findes lige over Produktlisten. Det er ikke alle funktioner
der vises hele tiden. Nogle får du først adgang til når du er logget ind og
andre når du har markeret en lokation.

Brug en WPI-skabelon

Tilføj til

Tilføj alle til

Fjerne fra

Eksporter filer

Excel

Udskriv

Brug en WPI-skabelon: Benyttes når du vil bruge en skabelon til at tilføje dine lokale forhold til produkterne
ude i produktlisten, og funktionen sletter samtidig alle oplysninger og skabeloner som evt. er tilføjet
produktet.
Tilføj til: Benyttes når du skal tilføje produkter til din lokation.
Tilføj alle til: Benyttes når du vil tilføje en hel produktliste til din lokation.
Fjerne fra: Benyttes når du skal fjerne produkter fra din lokation.
Eksporter filer: Opretter en zip-fil af et enkelt produkt eller hele produktlisten. Du har mulighed for at
vælge om filen oprettes over f.eks. etiketter eller WPI’er.
Excel: Opretter en excel-fil af produktlisten.
Udskriv: Her kan du udskrive produktlisten.

2.10 Søgefunktion og produktlister
Søgefunktionen og valg af liste findes i den øverste del af skærmen og vises fanerne Produkter.

Søgefelt og Søg: I det hvide Søgefelt skriver du hvad der søger efter og derefter trykkes på Søg for at starte
søgningen.
Søg efter: Benyttes til at begrænse søgningen. Vælg hvilken kategori du søger i, f.eks. handelsnavn,
leverandør eller synonym (varenummer).
Det er placeringen af prikken

i valg af liste, som afgør hvor der søges og hvorfra produktlisten vises.

Der kan vælges mellem følgende søgesteder/produktlister:
Alle produkter: Her søges i/vises alle 11.000 produkter i Retox.
Produkter på denne lokation: Søger i/viser de produkter, der er tilføjet lokationen. Når du trykker på en
lokation flyttes prikken automatisk hertil.
Produkter på denne lokation og underlokationer: Her søges i/vises en samlet produktliste for lokationen
og dens underlokationer.
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2.11 Beskrivelse af kolonner i produktlisten
Hvilke kolonner du ser i produktlisten, afhænger af hvor i databasen du får vist produktlisten for. Nogle
kolonner viser oplysninger om produktet, og andre viser de oplysninger, du har tilføjet produktet, og vises
først efter du har tilføjet lokale forhold til et produkt.

Kolonner med oplysninger om produkterne:

Handelsnavn: Navnet på produktet.
Leverandør: Leverandøren.
Farepiktogrammer: Viser de piktogrammer, som knyttet til produktets klassificering.
Synonymer: Her kan du finde varenummeret, andre navne på produktet og oplysninger om det er en del af
et andet produkt.
Produkttype: Oplyser hvad produktet er tiltænkt at skulle benyttes til.
H: H står for Health, og viser produktets sundhedsfare. Faren beskrives med et tal fra 1 til 5 og farverne rød,
gul eller grøn.

Kolonner som viser lokale forhold om produkterne:

WPI-skabelonnavn: Navnet på WPI-skabelon med de lokale forhold som er tilføjet produktet.
WPI-skabelonsrevisionsdato: Datoen hvornår du har redigeret oplysninger i WPI-skabelonen. Når du har
ændret datoen i feltet i WPI-skabelonen.
Arbejdspladsinstruktion internt navn: Det navn du skrevet i feltet Internt navn på fane 1. i WPI-skabelonen
eller i WPI-editoren.
Hx: Viser den sundhedsfarlige eksponeringsklasse du har givet produktet.
HR: Viser den sundhedsfarlige risiko ved arbejdet, og vises først når du har udfyldt Hx. Risikoen vises som
rød, gul eller grøn.
Arbejdspladsinstruktionsdata sidst ændret: Datoen for hvornår du sidst har åbnet WPI-editoren for
produktet.
Vær opmærksom på, at datoen opdateres så snart du åbner WPI-editoren, selvom du ikke er lavet nogen
ændringer.
Notificeret: Der vil være et flueben i denne kolonne udfor et produkt hvis du har fået en mail om, at der
sket væsentlige ændringer med produktet. Det betyder, at du skal tage stilling til, om der skal ændres i
jeres risikovurdering og hvordan I håndterer produktet.
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3. Arbejde på din lokation- kræver du er logget ind
I starten af vejledning er beskrevet et forslag til en arbejdsgang for hvordan du kan komme i gang med at
dokumenterer det kemiske arbejdsmiljø og sørge for at holde det opdateret, se side 5.
I dette kapitel beskrives det hvordan du kan bruge Retox til denne opgave. Beskrivelsen følger langt hen ad
vejen den arbejdsgang, som er beskrevet på side 5.
En lokation kan have flere underafdelinger, da den afspejler hvordan Jeres arbejdsmiljøorganisation er
opbygget. Det vigtigt at du udelukkende laver ændringer i produktlisten og de lokale forhold på den
lokation du har ansvaret for. Derfor skal du altid sørge for at du har valgt den korrekte lokation inden du
begynder at arbejde i Retox.
Det kræver at du er logget ind for kunne følge anvisninger i dette kapitel. Det vil sige du skal være logget
ind når du skal redigere din lokations produktliste, indskrive arbejdsgange og forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger fra den kemiske risikovurdering på et produkt (fremover omtalt som lokale
forhold) og lave risikovurderingen.
Har du brug for yderligere oplysninger om arbejdsområder og funktioner,
som omtales i dette kapitel kan du finde flere oplysninger i kapitel 2, se evt.
figur 1. på side 6.

3.1 Log af/Log på
I øverste højre hjørne i Menulinjen kan du logges ind og ud af Retox.
For at logge ind, tryk på
og log af tryk på .
Vær opmærksom på at ikonet til at logge af/på er meget
lille.
Når du trykker på
åbnes log ind vinduet, hvor du skal
indtaste følgende oplysninger:
Firma: reks
Bruger: Initialer efterfulgt af et mellemrum og regionskode
F.eks. bpl mellemrum rs (bpl rs)
Adgangskode: Koden du har fået af din kemikonsulent.
Når du er logget på ser du udelukkende de lokationer du har redigeringsrettigheder til.

3.2 Søgefunktion
Når du skal søge i Retox, skal du have valgt fanen Produkter. Du søger i Retox ved at udfylde navnet på det
produkt du søger efter i det hvide søgefelt og derefter trykke på Søg. Herudover kan du ved at trykke på
pilen i Søg efter begrænse søgningen ved at vælge hvilken kategori du søger i, det kan f.eks. være
handelsnavn, leverandør eller synonym (varenummer).

Når du skal søge efter et produkt, skal du være opmærksom på at handelsnavnet nogle gange kan staves på
flere forskelle måder. Hvis du ikke kan finde dit produkt, kan du derfor prøve at ændre stavemåden eller
søge efter produktet i en anden kategori som f.eks. synonymer (varenr.).
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Du kan søge forskellige steder i databasen. Det er placeringen af prikken
der søges og hvorfra produktlisten vises.

i valg af liste, som afgør hvor

Du kan vælge mellem følgende søgesteder:
Alle produkter: Her søges i hele databasen, dvs. alle 11.700 produkter i Retox.
Produkter på denne lokation: Søger i de produkter, der er tilføjet lokationen. Når du trykker på en lokation
flyttes prikken automatisk hertil. Husk at flytte prikken til Alle produkter, når du skal søge i hele databasen.
Produkter på denne lokation og underlokationer: Søger i den samlede produktliste for lokationen og dens
underlokationer.

3.3 Produktlister
Får at få vist produktlister skal du vælge fanen Produkter. Hvilken produktliste som vises afhænger af hvor
prikken

er placeret i valg af liste, se kapitel 2.10 og 3.3.

I den mørkegrå række i toppen af
produktlisten, kan du se hvilken lokation
produktlisten vises for.
I lokationstræet vil lokationen være
markeret med en mørkegrå baggrund.
I nederste højre hjørne vises antallet af
produkter på den pågældende produktliste.

Listen er sorteret efter handelsnavn. Den kan sortere efter hvilken som helst kolonne ved at trykke på
overskriften. Den sorteres A-Å, og sorteringen kan vendes ved at trykke på overskriften igen (Å-A).

3.3.a Produkter på egen lokation
Når Produkter på denne lokation er valgt,
vises produktlisten for den pågældende
lokation.
Hvis din lokation er opdelt i underlokationer
skal du vælge Produkter på denne lokation
og underlokationer for at få en samlet
produktliste for hele din lokation.

3.4 Redigering af lokation
Du har selv ansvaret for at vedligeholde din lokation. Du kan opbygge lokationen så den afspejler din
afdeling og hvordan det giver bedst mening for jer at opdele jeres produkter. Det kan f.eks. være i forhold
til opbygning af jeres afdeling, arbejdsgange, -processor eller –områder.
Herudover er det vigtigt, at den eller de som er ansvarlig for at arbejde i Retox er tilføjet som
kontaktperson. Kontaktpersonen vil få besked via mail hvis der sker væsentlige ændringer med et produkt,
som betyder at der skal laves en ny kemisk risikovurdering.
Når du vil redigerer din lokation skal du benytte funktionerne i
området Rediger lokation som findes lige over dit lokationstræ, se
evt. fig. 1 og kapitel 2.4.
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3.4.a Oprettelse af lokation.
Tryk på den lokation hvor du ønsker at oprette en ny lokation under, lokationen får en
mørkegrå baggrund.
Tryk på Ny i funktionerne til Redigering af lokation og vinduet Opret lokation åbnes.
I Navn skrives navnet på den lokation du vil oprette.
Tryk på Opret og lokationen bliver oprettet.

3.4.b Navneændring af lokation og tilføjelse/fjenelse af kontaktperson
Når du skal ændre navnet på din lokation, tilføje eller fjerne kontaktperson skal du altid først åbne vinduet
Rediger lokation.
Dette gør du ved at trykke på Rediger i funktionerne til Redigering af lokation.
Ændring af navn
I vinduet Rediger lokation skal du i Navn slette det gamle
navn og skrive det nye navn på lokationen og trykke på Gem.
Tilføj kontaktperson
Når du skal tilføje en kontaktperson til din lokation skal du
nederst i højre hjørne i vinduet Rediger lokation trykke på
Vælg.
Vinduet Vælg brugere åbnes.
I søgefeltet skal du skrive navn, mail eller brugernavnet på
den kontaktperson du vil tilføje, og trykke på Søg.
Sæt flueben ud for den kontaktpersonen du vil tilføje.
Tryk på Vælg og herefter på Gem.
Vinduet lukkes og du kommer tilbage til vinduet Rediger
lokation, hvor du nu i feltet Kontaktpersoner kan se navnet
på den kontaktaktperson der er tilføjet.
I vinduet Regdiger lokation skal du afslutte med at trykke på Gem.
Når du har tilføjet en kontaktpersonen til din lokation kan du tilføje kontaktpersonen til alle
underlokationer på en gang.
I vinduet Rediger lokation skal du i kontaktpersoner trykke
på den person du vil tilføje som kontaktperson til
underlokationerne og trykke på Udbrede.
Der åbens et lille vidue hvor du skal bekræfte at du vil tilføje
kontaktpersonen til alle underlokationer. Tryk på Ok.
Afslut med at trykke på Gem i vinduet Rediger lokation.
Fjerne kontaktperson
I vinduet Rediger lokation skal du nederst i højre hjørne
trykke på Vælg.
Vinduet Vælg brugere åbnes, og i feltet Valgte bruger
sættes flueben udfor den kontaktperson som skal fjernes.
Tryk på Fjern og herefter Gem.
Afslut med at trykke på Gem i vinduet Rediger lokation.
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3.4.c Link til lokation
Hvis du har brug for at henvise direkte til din lokation i Retox kan det
gøres ved kopier lokationens link i vinduet Rediger lokation.
Tryk på på Rediger i funktionerne til Redigering af lokation
og vinduet Rediger lokation åbnes.
Du finder linket til din lokation nederst i vinduet.
Marker linket hvorefter du kan kopier det og indsætte det
der hvor du ønsker.

Eksempel
Link: SUH undervisningslokation

3.4.d Flyt lokation
En lokation kan flyttes fra en lokation til en anden lokation hvor du har redigeringsrettigheder til. Når du
flytter en lokation, flyttes alle de tilknyttede produkter samt de lokale forhold du har tilføjet produkterne.
I lokationstræet vælges den lokation du vil flytte, den bliver mørkegrå.
Tryk på Flyt i funktionerne til Redigering af lokationer.
Vinduet Flyt lokation åbnes.
Tryk på den lokation hvor du vil flytte den valgte lokation hen, den bliver
mørkegrå.
Tryk på Flyt og lokationen flyttes.
Vær opmærksom på at du ikke bliver spurgt om du vil flytte lokationen.

3.4.e Sletning af lokation
Du kan ikke selv slette en lokation. Hvis du ønsker at slette en lokation, skal du kontake din lokale
kemikonsulent som kan slette den for dig.
Inden du kontakter kemikonsulenten anbefales det at du ændre navnet på den
lokation som skal slettes til: Skal slettes, se kapitel 3.4.b.
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3.5 Tilføjelse af produkter til din lokation
Når du skal tilføje et produkt til din lokation, skal du staret med at søge efter det, se kapitel 3.2.
Vælg fanen Produkter og Alle produkter i valg af liste.
Skriv navnet eller dele heraf i søgefeltet og tryk Søg.
Når du har fundet produktet tilføjes det på følgende måde:

1. Sæt flueben i afkrydningsboksen udfor det eller de produkter du vil tilføje, og tryk på Tilføj til
2. Vinduet Lokationsvælger åbnes
Marker den eller de lokationer hvor du ønsker at tilføje produkterne til og tryk Tilføj og luk.
Hvis du ikke har markeret en lokation, bliver produktet automatisk tilføjet den lokation der er
mørkegrå.
3. Ved tryk på Tilføj og luk, åbnes et vindue hvor du bliver bedt om at bekræfte at du vil tilføje
produkterne til de pågældende lokationer. Hvis det er korrekt skal du trykke på Bekræft.
Hvis produktet ikke findes i Retox, skal du bestille en grund-WPI på produktet, se kapitel 3.7 Bestilling af
grund-WPI.

3.5.a.1 Tilføjelse af produkter fra en lokation til en anden lokation, lokale forhold kan medtages
Hvis din lokation består af flere underlokationer, har du mulighed for at tilføje produkter fra en
underlokation til en af de andre lokationer du har adgang til. Her har du mulighed for at medtage de lokale
forhold, som er tilføjet produktet.
Vælg den lokation hvor du vil søge efter produktet på og
vælg fanen Produkter og Produkter på denne lokation
i valg af liste.
Skriv navnet eller dele heraf i søgefeltet og tryk Søg.
Når du har fundet produktet tilføjes det på følgende måde:

1. Sæt flueben i afkrydningsboksen udfor det eller de produkter du vil tilføje og tryk på Tilføj til.
2. Vinduet Lokationsvælger åbnes.
Marker den eller de lokationer du ønsker at tilføje produkterne til.
Hvis du ønsker at medtage de lokale forhold på produkterne skal du Sætte flueben i Kopier
arbejdspladsinstruktionsinformationerne.
Tryk Tilføj og Luk.
3. Tryk Bekræft i vinduet som åbnes hvis du vil tilføje produkterne.
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3.6 Fjern produkter fra din lokation
Det er vigtigt at holde produktlisten opdateret, det betyder at produkter, der ikke længere bruges på din
afdeling skal fjernes fra din lokation.
I lokationstræet vælges den lokation du skal fjerne produkter fra. Lokation får
en mørkegrå baggerund.

Væg fanen produkter og Produkter på denne lokation.
Sæt flueben i afkrydningsboksen udfor det eller de produkter, som skal
fjernes og tryk på Fjen fra.

Der åbens et advarselsvindue,hvor du bliver spurgt om at du vil
fjerne de valgte produkter, hvis det er rigtigt, skal du trykke Bekræft.

Du skal være opmærksom på, at når et produkt fjernes fra din lokationen slettes samtidig alle de
oplysninger som var tilføjet produktet. Oplysningerne bliver ikke automatisk genskabt, hvis du tilføjer
produktet til lokationen igen.
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3.7 Bestilling af en grund-WPI
Hvis du ikke kan finde grund-WPI’en på dit produkt, skal du bestille en grund-WPI. Du bestiller grundWPI’er i arbejdsområdet Bestil nyt produkt.
Når du trykker på fanen Bestil nyt produkt, kommer du ind i
arbejdsområdet, hvor du kan se en listen over eksisterende
bestillinger af grund-WPI’er og selv kan oprette bestillinger.
Inden du opretter en bestilling på en grund-WPI, skal du altid starte med at se om der allerede er oprettet
en bestilling på dit produkt.
I søgefeltet skrives navnet, leverandøren eller
varenummeret på dit produkt og tryk Søg.
Hvis der er en registeret eller igangværende bestilling på et
produkt skal du trykke på brevet ud for produktet. Der
kommer et flueben i afkrydsningsboksen ud for produktet i
kolonnen Abonnerer. Du kan fjerne fluebenet og dermed
abonneringen, ved igen at trykke på brevet.
Hvis du ikke kan finde dit produkt på bestillingslisten, skal du selv bestille en grund-WPI på produktet. Dette
gør du ved at trykke på Ny bestilling hvorved vinduet Bestil nyt produkt åbnes.

1. Udfyld Handelsnavn og Vare nr. i vinduet Bestil nyt produkt.
2. Leverandøren skal vælges
Dette gør du ved at trykke på Leverandør i vinduet Bestil nyt produkt hvorved du får adgang til
vinduet Virksomhedsregisteret.
Her skal du skrive navnet eller dele heraf på leverandøren i søgefeltet og tryk Søg.
Tryk på Vælg til udfor din leverandør.
Hvis leverandøren ikke findes skal du trykke på Vælg udfor: 00 Leverandøren er ikke oprette på
listen, herudover skal du i vinduet Bestil nyt produkt skrive navnet på leverandøren i feltet i
Beskrivelse.
For selvfremstillet opløsninger vælges i virksomhedsregisteret: Fremstillet internt
3. I feltet Beskrivelse er der mulighed for at til føje oplysninger vedr. bestillingen
4. Vedhæft sikkerhedsdatabladet (SDS) på produktet*
I vinduet Bestil nyt produkt skal du trykke på Tilføj og vinduet Dokument upload åbnes
Ved tryk på Select ved Dokument får du adgang til filerne på din computer.
På din computer skal du markerer produktets sikkerhedsdatablad (SDS) og herefter trykke på Åbn
og SDS’et bliver uploadet til din bestilling.
Tryk på Gem og vinduet lukkes.
5. For at afslutte din bestilling skal du i vinduet Bestil nyt produkt trykke på Gem
*Hvis du ikke vedhæfter SDS’et bliver du kontaktet hvis kemikonsulenten ikke kan finde det.
Lige meget om du abonnerer eller har oprettet en bestilling på en grund-WPI, vil du modtage en mail, når
grund-WPI’en er klar. Du skal selv tilføje grund-WPI’en til din lokation.
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3.8 Tilføjelse af lokale forhold til produkterne
Når du har tilføjet produkter til din lokation skal du tilføje oplyninger om hvordan I håndterer de forskellige
produkter på din afdeling, kaldet lokale forhold.
Er du i tvivl om hvordan et produktet skal håndteres, anbefales det at læse grund-WPI’en igennem hvor du
kan se relevante oplysninger om produktets farlighed og anbefalinger med hensyn sikker håndtering inden
du går i gang med den kemiske riskovurdering og udfyldning af de lokale forhold, se evt. kapitel 2.8 og 3.9.
De lokale forhold bygger på den kemiske risikovurdering og er en beskrivelse af jeres arbejdsgange i
forhold til brugen af produktet. Hvilke forebyggende sikkerhedsforanstaltninger skal der benyttes i
forbindelse med arbejdets udførelse, samt en beskrivelse øvrige relevante lokale oplysninger som f.eks.
førstehjælpsudstyr, brandslukningsmetoder, opbevaring (hvor og hvordan), håndtering af affald f.eks.
bortskaffelse produktet, rester, emballage, spild og brugte værnemidler.
Når du har tilføjet de lokale forhold til et produkt har du en skriftlig arbejdspladsinstruktion (WPI) som du
kan finde i Indsatskort, se evt. kapitel 2.8, 3.9 eller 4.1.
De lokale forhold kan tilføjes til hvert enkelt produkt (se kapitel 3.8.e) eller med WPI-skabeloner (se kapitel
3.8.d), når man f.eks. har produkter som har de samme forholdsregler ved brug og skal håndteres ens.
Hvilken metode du vælger at bruge afhænger afhænger af hvad du syntes passer bedst til din lokation og
den måde du arbejder på.
Er der tilføjet få produkter til din lokation kan det være det er lettest for dig at tilføje de lokale forhold til de
enkelte produkter. Hvis du har mange produkter eller de har sammen farlige egenskaber og de lokale
forhold er ens kan det være en fordel at benyttes WPI-skabeloner.
Ligemeget hvilken måde du vælger at tilføje de lokale forhold på anbefales det, at du altid gemmer
oplysningerne i en WPI-skabelon, fremover kaldet skabeloner. Herved kan du let tilføje de lokale forhold til
nye produkter med samme farlige egenkaber, f.eks. i forbindelse med udbud hvor produkterne udskiftes
med nye tilsvarende produkter.

3.8.a.1 Arbejdspladsinstruktions Editor (WPI-Editor)
Ligemeget om du vælger at benytte skabeloner til at tilføje lokale forhold eller du tilføjer oplysningerne
enkeltvis til produkterne kommer du til at arbejde i Arbejdspladsinstruktions Editoren, fremover omtales
den som WPI-Editor.
Arbejdspladsindstruktions Editor vinduet er opdelt i et informationsområde og tre funktionsområder.

I Informationsområdet kan du se følge de oplysninger:
Lokationsnavn: Navnet på lokationen.
Grund-WPI handelsnavn: Navnet på produktet.
WPI-skabelonnavn: Navnet på den tilføjet skabelon. Feltet er tomt hvis der ikke er tilføjet en skabelon til
produktet.
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WPI-funktionerne benyttes i forbindelse med du tilføjer, redigerer eller sletter de lokale forhold.
Slet: Sletter alle oplysninger som er er tilføjet i samtlige faner, inklusiv en tilføjet skabelon.
Gem: Gemmer de oplysninger du har indskrevet i WPI-editoren.
Luk: Lukker WPI-Editoren. Vær opmærksom på at oplysningerne ikke gemmes automatisk når du trykker
Luk, så husk at gemme inden du trykker på Luk.
Gem og Luk: Gemmer de i oplysninger du har tilføjet og lukker WPI-Editoren.
Skabelon funktioner:
Gem som WPI-skabelon: Giver dig mulighed for at gemme de lokale forhold i en skabelon. Du skal angive
navnet på din skabelon, inden du trykker på opret.
Brug en WPI-skabelon: Her kan du tilføje en skabelon med de lokale forhold til dit produkt.
Rediger WPI-skabelon: Her har du mulighed for at redigerer de lokale forhold i den skabelonen som er
tilføjet produktet.
I området med faner er der en række faner hvor de lokale forhold skal tilføjes. De enkelte faner
repræcentere hver især et specifikt område, se kapitel 3.8.a.2.

3.8.a.2 Hvilke faner skal udfyldes i WPI-Editor og WPI-skabeloner
De lokale oplyser skal altid tilføjes i de samme faner,ligemeget om du vælger at tilføje oplysninger til hvert
enkelt produkt i WPI-Editoren eller du vælger at bruge WPI-skabeloner.

Som udgangspunkt skal følgende faner og punkter udfyldes:
Fane 1: Udarbejdelses dato, revisionsdato, udfærdiget af.
Fane 4: Førstehjælpsudstyr og evt. nødtelefonnummer.
Fane 5: Slukningsmetoder og evt. placering.
Fane 6: Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning og evt. placering.
Fane 7: Opbevaring i feltet ”Sikker opbevaring”.
Fane 8: Forholdsregler ved brug. Beskriv arbejdsgange og de forebyggende sikkerhedsforanstaltninger fra
den kemiske risikovurdering, hvilke værnemidler skal benyttes og hvornår skal de benyttes, og angiv evt.
placering.
Fane 13: Affald/Bortskaffelse.
Det anbefales, at du altid selv udfylder de relevante felter i
fanerne og i de ovenfor nævnte faner sletter samtlige flueben i
boksene udfor teksten: Inkluder Grund-WPI data på
arbejdspladsinstruktion, selvom der ikke er tilføjet oplysninger.
Hvis du har brug for at gøre et felt større så du bedre
kan se hele den tekst du har skrevet, kan det gøres
ved at trække i de tre lininer i nederste højre højre af
feltet.
For hjælp til beskrivelse af lokale forhold henvises til vejledningen: Kortfattet vejledning/hjælp til
udfyldelse af lokale forhold i Retox på Reks’s hjemmeside, se side 5.
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3.8.b Navngivning af skabeloner (WPI-skabeloner)
Da det anbefales, at de lokale forhold gemmes i en skabelon kommer dette punkt før end selve
beskrivelsen af hvordan du opretter skabeloner eller tilføjer de lokale forhold til et produkt.
Når du opretter en skabelon, skal den have en navn og det er vigtigt at du navngiver dine skabelonner så du
ved at de høre til din lokation. Navnet på skabelonen skal give mening for dig og gøre, at du let kan finde
dine skabeloner, og se hvilke produkter den kan anvedes på. Herudover skal andre, som kan have adgang til
dine skabeloner også kunne se, at de ikke må bruge dine skabelonenerne og lave ændringer i dem.
Skabelonerne kan f.eks. navngives på følgende måde: Geografi-Overafdeling-Underafdeling-Anvendelse.
For at navnet ikke skal blive for langt og besværtligt kan du evt. anvende forkortelser.
Hvis du følger dette forslag til navngivning vil navnet på skabeloner til ambulatoriet på Medinsk afdeling på
Roskilde sygehus, starte med:
Roskilde-Medicinsk afdeling-Ambulatorie-Anvendelse, dette kan f.eks forkortes til Ros-Med-AmbAnvendelse.
Hvordan du beskriver anvendelsen i skabelonnavnet, afhænger af hvad og hvordan du vælger at benyttes
skabeloner til. Anvendelse kan f.eks. være:
 Produktnavn
 Den produktrtype skabelonen skal bruges på: Sprøjtemaling, huddesinfektion, rengøringsmidler
 Produktes farlige egenskaber: Brandfarlig, Aerosoler, Æstende, Irriterende, Allergi
 Brugen af værnemilder: Handsker og beskyttelsesbriller, Handsker, Åndedrætsværn
 Grund oplysninger, som er ens for en række produkter, såsom førstehjælp, brandsluking o.l.
Eksempler: Ros-Med-Amb-huddesinfeltion, Ros-Med-Amb-Brandfarlig, Ros-Med-Amb-Handsker og Briller
eller Ros-Med-Amb-grundskabelon.

3.8.c Hvordan kan WPI-Skabeloner(skabeloner) bruges
Skabeloner kan benyttes på forskellige måder. De kan være oprettet til et specifikt produkt hvor alle faner
udfyldes med de lokale forhold i forhold til det pågældende produkt, eller det kan være en grund-skabelon
som udelukkende indeholder generelle oplysninger, som er gældende for alle produkterne eller for en
bestemt produkttype.
Tanken bag grund-skabeloner er, at nogle af de lokale forhold er de samme. For eksempel kan beskrivelsen
af førstehjælp, brandslukning, opbevaring og affald langt hen ad vejen være ens for et toilet rensemiddel
eller håndopvask. Hvis der benyttes grund-skabeloner, skal de øvrige lokale forhold tilføjes i de faner som
er ikke er udfyldt i grund-skabelonen.
Hvis nogle af de generelle oplysninger i en skabelon ikke passer til et produkt, er det efterfølgende muligt at
vælge om skabelon-teksten erstattes med en anden tekst. Skabelon-teksten kan enten over skrives helt
eller tilføjes flere oplysninger udover skabelon teksten, se kapitel 3.8.f.

3.8.d. Arbejdsområdet WPI-skabeloner
I arbejdsområdet WPI-skabeloner kan du oprette, redigerer, slette og kopier skabeloner. Herudover vises
en liste over de skabeloner, der er oprettet på din lokation, se evt. kapitel 2.2 Menu.
Vær opmærksom på at det kun er i dette arbejdsområde det er muligt at slette og
kopier skabeloner.
Du får adgang til arbejdsområdet WPI-skabeloner, ved at trykke på VIS/Gem i
menulinen og herefter på WPI-skabeloner i meunen.
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I arbejdsområdet WPI-skabeloner, kan du se en liste over de skabeloner, som er oprettet på din lokation.
Der er en søgefunktion, hvor du kan søge efter dine skabeloner, og funktionen Ny hvor du kan oprette nye
skabeloner.

I listen over skabeloner findes følgende kolonner:
Funktioner: Rediger -, Kopier - og Slet WPI-skabeloner, samt Hvor som viser hvilke produkter skabelonen
er tilføjet.
Navn: Navnet på skabelonen
Udarbejdelsesdato: Datoen for hvornår skabelonen er udarbejdet.Du skal selv tilføje datoen.
Revisionsdato: Datoen for hvornår skabelonen er blevet revideret. Du skal selv ændret datoen.
Locations: Viser de lokationer som kan benyttes WPI-skabelonen.
Listen er sorteret efter handelsnavn. Den kan sortere efter hvilken som helst kolonne ved at trykke på
overskriften. Den sorteres A-Å, og sorteringen kan vendes ved at trykke på overskriften igen (Å-A).

3.8.d.1 Oprettelse af skabeloner i arbejdsområdet WPI-Skabeloner
For adgang til arbejdsområdet WPI-skabeloner, se kapitel 3.8.d. Hvilke faner og felter du udfylder i
skabelonen afhænger af hvad og hvordan du vil bruge dine skabeloner, se kapitel 3.8.a.2 og 3.8.c.
Når du opretter skabeloner i dette arbejdsområde skal du være opmærksom på, at der ikke er vejledende
oplysinger fra grund-WPI’en i felterne Informationer fra grund-WPI’en. Dette skyldes at skabelonen ikke
oprettes på baggrund af et specifikt produkt. Har du brug for disse informationer kan du finde dem i grundWPI’en for de enkelte produkter, se kapitel 2.8 og 3.9.
For at oprette en skabelon skal du trykke på Ny og vinduet
WPI-skabeloner åbnes.
Når du udfylder de lokale forhold i vinduet WPI-skabeloner, anbefales det at du jævnligt gemmer dine
oplysninger ved at trykke på Gem.
Fremgangsmåden er:
1. Udfyld navnet på din skabelon, hjælp til
navngivning se kapitel 3.8.b
2. Tryk på Åbn og i vinduet som åbnes sættes flueben i
de lokationer hvor skabelonen skal benyttes.
Når du har valgt lokationerne trykkes på Tilføj og luk
Vær opmærksom på at WPI-skabeloner kun kan benyttes
på de lokationer du har valgt !!!
Du kan til enhver tid åbne vinduet igen og ændre de
lokationer skabelonen kan bruges på.
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3. Ved tryk på fanerne kommer du ind hvor du
skal udfylde de lokale forhold
4. Udfyld de relevante felter på fanerne 1, 4, 5, 6,
7, 8 og 13
5. På de ovenfornævnte faner fjenes alle flueben
udfor: Inkluder Grund-WPI data på
arbejdspladsinstruktion, selvom der ikke er
tilføjet oplysninger
6. Tryk løbende Gem og afslut med Gem og luk

3.8.d.3 Redigering af skabeloner i arbejdsområdet WPI-Editor
Du kan redigerer skabelonnavnet, de valgte lokationerWPI-skabelonen skal bruge på og de lokale forhold
du har udfyldt i fanerne. Adgang til arbejdsområdet WPI-skabeloner, se kapitel 3.8.d.
Tryk på Rediger WPI-skabelon i funktionskolonnen udfor den
skabelon du vil redigere.
Vinduet WPI-skabeloner åbnes.
Navnet på skabelonen ændres ved at skrive det nye navn i feltet
WPI-skabelonnavn
Du kan redigerer de lokationer WPI-skabelonen kan benyttes på ved
at trykke på Åbn
De lokale forhold redigeres ved at trykke på de faner hvor du vil
ændre oplysningerne. Gem løbende
Afslut altid med at trykke på Gem og luk.

3.8.d.4 Kopiering af skabeloner
Hvis en del af de lokale forhold f.eks fra en grund-skabelon kan anvendes i en anden skabelon, kan du
kopier skabelonen, og efterfølgende redigere de øvrige oplysninger i den nye skabelon, se kapitel 3.8.d.3.
Du skal være i arbejdsområdet WPI-skabeloner for kunne kopier skabeloner, se kapitel 3.8.d.
Du kopier en skabelon ved at trykke på Kopier WPI-skabelon i
funktionskolonnen udfor den skabelon du vil kopier.
Vinduet Kopier WPI-skabelon åbnes.
Fjern fluebennet udfor kopier datoer, hvis de ikke skal kopiers.
I feltet Navn udfyldes navnet på den nye skabelon.
Tryk på Opret.
Skabelonen oprettes og du kan se den nye skabelon i listen over
skabeloner på din lokation.
Redigere de lokationer hvor skabelonen skal benyttes på og de
lokale forhold i skabelonen så den passer til de produkter, hvor den
skal anvendes.
Dette gør du ved at trykke på Rediger WPI-skabelon i funktionskolonnen, se kapitel 3.8.d.3.

Brugervejledning til Retox, version 3. /bpl, marts 2021

Side 22

3.8.d.5 Sletning af WPI-Skabeloner
Det er vigtigt at der løbende ryddes op i de skabeloner du ikke længere benytter. Når du skal slette en
skabelon skal du være i arbejdsområder WPI-skabeloner, se kapitel 3.8.d.
Du sletter en skabelon ved at trykke på Slet WPI-skabelon udfor
den skabelon du vil slette.
Vær opmærksom på kun at slette skabeloner som høre til din
lokation og som ikke er tilføjet produkter.
Ved tryk på Hvor ikonet i funktionskolonnen kan du se hvilke
produkter WPI-skabelonen er tilføjet

3.8.e. Tilføjelse af skabelon til produkter
Skabelonen kan tilføjes produkter på to forskellige måder. Den kan tilføjes ude i
lokationens produktliste med Brug en WPI-skabelon, eller i WPI-Editoren ved brug af
Setup af arbejdspladsinstruktion i funktionskolonnen.
Når du har tilføjet en skabelonen, skal du efterfølgende sikrer dig at de lokale forhold
du har tilføjet med skabelonen passer til dit produkt, se kapitel 3.8.f.

3.8.e.1 Tilføjelse af skabelon på produkter med funktionen Brug af en WPI-skabelon
Når skabelonen tilføjes produkter i produktlisten med Brug en WPI-skabelon kan den tilføjes flere
produkter på en gang.
Du skal være opmærksom på at alle lokale forhold som evt. er tilføjet produktet samtidig slettes og
oplysningerne fra skabelonen tilføjes i stedet for. De valg du har truffet i skabelonen med hensyn til visning
af vejledende oplysninger fra grund-WPI’en (flueben) overføres ligeledes til produktets
arbejdspladsinstruktion (WPI).
Skabelonen tilføjes på følgende måde:
Sæt flueben udfor de produkter skabelonen skal tilføjes.
Hvis skabelonen skal tilføjes alle produkter kan du sætte flueben i den øverste
afkrydsningsboks udfor Funktioner.
Tryk på Brug en WPI-skabelon og vinduet WPI-skabeloner åbnes.
Sæt prik udfor den skabelon du vil tilføje og tryk på OK.
Den skabelon der sidste er oprettet står nederst på listen
Hvis listen med skabloner er meget lang kan du med fordelt søge efter din skabelon.
Det gør du ved at trykke på ctrl f på din comuter og skrive navnet eller dele heraf i
søgefeltet. De skabeloner som passer til din søgning markeres med en farve.

3.8.e.2 Tilføjelse af skabelon i WPI-Editoren
Når skabelonen tilføjes et produkt i WPI-Editoren, bliver de lokale forhold som evt. er tilføjet produktet ikke
slettet. Oplysningerne overskrives kun, og du har stadigvæk mulighed for at se og vælge de oplysninger du
tideligere har skrevet i felterne.
Dit valg af visning af vejledende oplysninger fra grundWPI’en (flueben) i skabelonen slår ikke igennem.
Du skal derfor selv være opmærksom på, at få fjernet
fluebennene i samtlige felter på de faner som vi anbefaler du udfylder, se kapitel 3.8.a2.
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Skabelonen tilføjes på følgende måde:
Tryk på funktionen Setup af WPI udfor det produkt i produktlisten du vil tilføje en
skabelon.
Vinduet Arbejdspladsinstruktion Editor åbnes.
Tryk på Brug en WPI-skabelon og vinduet WPI-skabeloner åbnes.
Sæt prik udfor den skabelon du vil tilføje og tryk på OK.
Den skabelon der sidst er oprettet står nederst på listen.
Hvis listen med skabloner er meget lang, kan du med fordelt søge efter din skabelon.
Det gør du ved at trykke på ctrl f på din comuter, når listen med skabeloner er åbnet,
og skrive navnet eller dele heraf i søgefeltet. De skabeloner som passer til din søgning
markeres med en farve.

3.8.f Redigering af de lokale forhold på et produkter efter tilføjelse af en skabelon
Når du har tilføjet en skabelon til et produkt skal du efterfølgende sikrer dig, at de oplysninger du har
tilføjet med skabelonen passer til produktet.
Dette gør du i WPI-Editoren. I WPI-Editoren kan du se de vejledende informationer fra grund-WPI’en og
samtidig redigere de lokale forhold, hvis det er nødvendigt.
Når der tilføjes en skabelon til et produkt, vil felterne i alle faner som udgangspunkt være udfyldt med
skabelon-teksten.
Du redigerer de lokale forhold på et produkt på følgende måde:
Tryk på Setup af WPI i funktionskolonnen udfor det produkt hvor du skal redigerer de
lokale forhold, og vinduet Arbejdspladsinstruktion Editor åbnes.
Gå fanerne igennem for at se om de oplysninger du har tilføjet med
skabelonen skal ændres så de passer til produktet.
Vær opmærksom på om fluebennene er fjenet udfor:
Inkluder Grund-WPI data på arbejdspladsintruktion, se evt.
kapitel 3.8.a2.

For hvert felt har du følgende muligheder, du kan biholde, tilføje tekst eller overskrive skabelon-teksten.
Det er vigtigt at gemme dine ændringer løbende ved at trykke Gem og afslutte med Gem og luk.
Ved tryk på pilen udfor teksten Brug skabelon-tekst, åbnes en boks med valgmulighederne:
Brug skabelon-tekst: Bruger de oplysninger du har skrevet i
skabelonen.
Felter som ikke er udfyldt i skabelonen vil være tomme.
I de to næste valgmuligheder åbens et hvidt tekst-felt
som du kan skrive i.
Inkluder tekst udover skabelon-tekst: Her kan du vælge at tilføje flere oplysninger udover oplysningerne
fra skabelon. Oplysningerne fra skabelonen vil stå først.
Overskriv skabelon-tekst: Her overskrives oplysningerne fra skabelonen, med de oplysninger du skriver i
det hvide felt. Du har mulighed for ikke at skrive noget og feltet vil være tomt og bliver ikke vist i WPI’en.

Brugervejledning til Retox, version 3. /bpl, marts 2021

Side 24

3.8.g. Tilføjelse af lokale forhold på et produkt ved brug af funktionen Setup af WPI
Du kan tilføje de lokale forhold enketvis til produkterne. Her vil du undervejs kunne se de vejledende
oplysninger fra grund-WPI’en. Du skal være opmærksom på, at der nødvendigvis ikke er oplysninger fra
grund-WPI’en ved alle felter på samtlige faner.
For en generel gennemgang af WPI- Editoren og hvilke felter i fanerne som skal udfyldes, se henholdsvis
kapitel 3.8.a.1 og 3.8.a.2.

3.8.g.1 Udfyldelse af lokale forhold i WPI-Editor
Tryk på Setup af WPI i funktionskolonnen udfor det produkt du skal tilføje lokale
forhold.
Vinduet Arbejdspladsinstruktion Editor åbnes.
Du tilføjer de lokale forhold på følgende måde:
1. Tryk på de enkelte faner og du kommer ind hvor du
skal udfylde de lokale forhold.
2. Udfyld de relevante felter på fanerne 1, 4, 5, 6,
7, 8 og 13.
3. På de ovenfornævnte faner fjenes samtlige flueben
udfor: Inkluder Grund-WPI data på
arbejdspladsinstruktion, selvom der ikke
er tilføjet oplysninger
4. Tryk løbende Gem og afslut med Gem og luk.
Det anbefales at gemme oplysningerne i en skabelon, se kapitel 3.8 og 3.8.g.3.

3.8.g.2 Redigering af de lokale forhold på et produkt ved brug af WPI-Editor
Hvis der er ændringer i jeres kemiske risikovurdering på et produkt og der er sket ændringer i hvordan
produkterne skal håndteres skal produktets lokale forhold opdateres.
Tryk på Setup af WPI i funktionskolonnen udfor det produkt hvor du skal redigerer de
lokale forhold. Vinduet Arbejdspladsinstruktion Editor åbnes.
Tryk på de faner hvor du skal ændre de lokale forhold.
Tryk løbende Gem og afslut med Gem og luk.

3.8.g.3 Gem de lokale forhold på et produkt som WPI-skabelon
Når du har udfyldt de lokale forhold på et produkt i WPI-Editoren, anbefales det at du gemmer
oplysningerne i en skabelon, se evt. kapitel 3.8.
Du starter med at udfylde de lokale forhold i WPI-Editoren
som beskrevet i pkt. 1 til 3 i kapitel 3.8.g.1, men inden du trykker
Gem og luk, skal du trykke på Gem som WPI-skabelon.
Der åbnes et vindue hvor du skal skrive navnet på skabelonen i
det hvide felt og trykke på Opret, se kapitel 3.8.b for hjælp til
navngiving.
Selvom du har gemt de lokale forhold som en skabelon er skabelonen IKKE blevet tilføjet dit produkt, og
du skal efterfølgende tilføje den til dit produkt. For tilføjelse af skabelon til dit produkt se kapitel 3.8.e.2.
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3.8.h.4 Redigering af skabelon i WPI-Editoren
Hvis du har valgt at gemme oplysningerne, der er tilføjet et produkt i WPI-Editoren som en skabelon, skal
du være opmærksom på at det er skabelonen du skal redigerer når der er ændringer i de lokale forhold.
Du kan redigerer den skabelon som er tilføjet et produkt i WPI-Editoren, eller i arbejdsområdet WPIskabeloner, se kapitel 3.8.d.3.
Får at redigerer skabelonen i WPI-Editoren skal du trykke på Setup af WPI i
funktionskolonnen udfor det produkt hvor du skal redigerer de lokale forhold.
Vinduet Arbejdspladsinstruktion Editor åbnes.
I WPI-Editoren trykkes på Rediger WPI-skabelon og vinduet WPIskabeloner åbens.
Navnet på skabelonen ændres ved at skrive det nye navn i feltet
WPI-skabelonnavn
Du kan redigerer de lokationer WPI-skabelonen kan benyttes på ved
at trykke på Åbn
De lokale forhold redigeres ved at trykke på de faner hvor du vil
ændre oplysningerne. Gem løbende og afslut med Gem og luk.
Vinduet WPI-skabeloner lukkes
I vinduet Arbejdspladsinstruktion Editor skal du afslutte med
Gem og luk.

3.8.h. Sletning af alle oplysninger på et produkt.
Når du har tilføjet oplysninger på produkter, ved brug af Setup af WPI i funktionskolonnen, gemmes disse
oplysninger indtil du selv sletter dem.
Oplysninger kan slettes i WPI-Editoren eller ved at tilføje en skabelon til produktet ved brug af funktionen
Brug en WPI-skabelon, se kapitel 3.8.e.1.
Hvis du ønsker at fjerne en skabelon fra et produkt uden den skal erstattes af en anden skabelon, kan det
udelukkende gøres i WPI-Editoren.
Med Slet funktionen i WPI-Editoren slettes alle de oplysninger der er tilføjet et produkt, inklusiv den tilføjet
skabelon. Oplysninger tilføjet i vinduet Risikovurdering slettes ikke.
Du Sletter oplysningerne/skabelonen på følgende måde:
Tryk på funktionen Setup af WPI udfor det produkt, hvor du skal slette de lokale
forhold.
Vinduet Arbejdspladsinstruktion Editor åbnes.
Tryk på Slet.
I vinduet dgdoc.net skal du trykke på OK til: Er sikker på du vil
slette?
Alle lokale forhold og en evt. tilføjet skabelone slettes.
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3.9 Indsatskort – Arbejdspladsinstruktion (WPI), Affaldsinformation og Grund-WPI
Når du har tilføjet lokale forhold til et produkt har du en skriftligt arbejdspladsinstruktion (WPI), som du
finder i Indsatskort i funktionskolonnen. Her findes ligeledes en Affaldsinformation og Grund-WPI’en som
viser de oplysninger Reks har vurdret er relevante, på baggrund af produktets sikkerhedsdatablad.
Du får adgang til indsatskort ved at trykke på trykke på
funktionskolonnen
I vinduet Indsatskort skal du trykke på

udfor produktet i

ved den instruktion du vil se.

I Affaldsinformation er samlet relevante oplysninger om produktet som kan være
nyttige i forbindelse med bortskaffelsen af produktet.
Grund-WPI’en bygger på oplysninger fra leverandørens sikkerhedsdatablad (SDS).
I Arbejdspladsinstruktion (WPI) vises dels de oplysninger du har tilføjet produktet
og dels oplysinger om produktets mærkning, farlige egenskaber, førstehjælpsforanstaltninger, særlige
bestemmelser og grænseværdier.
Når du har tilføjet lokale forhold til dine produkter har du en færdig arbejdspladsinstruktion, som kan
benyttes i oplæringen af dine kollegaer. Arbejdspladsinstruktionen (WPI) opfylder de krav Arbejdstilsynet
stiller til understøttende skriftligt materiale af den mundtlige oplæring/Instruktion i de situationer der er krav
herom
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3.10 Risikovurdering
Jævnfør Bekendtgørelsen og AT- vejledningen om Arbejde med stoffer og materialer, skal der ved ethvert
arbejde med farlige stoffer og produkter laves en kemisk risikovurdering.
Risiko er en samlet vurdering af Farlighed og Eksponering.
Farligheden er en iboende egenskab for produktet og hænger sammen med produktets klassificering og
mærkning. I Retox ses produktets Farlighed i forhold til sundhed i H-kolonnen (Helse-faktor).
Eksponeringen er, og skal være, lokalt funderet og i Retox fastsættes eksponeringsklassen (Hx) på de
enkelte produkter. Når eksponeringsklassen er fastsat for et produkt vises den sundhedsfarlige risiko ved
arbejdet i HR-kolonnen.

3.10.a Fastsættelse af eksponeringsklassen (Hx)
Når du har tilføjet de lokale forhold til jeres produkter og dermed har taget stilling til hvordan de skal
håndteres skal du fastsætte eksponeringsklassen. Når dette er gjort vises den sundhedsfarlige risiko ved
arbejdet i HR-kolonnen.
For hjælp til fastsættelse af eksponeringsklassen henvises til Vejledning til eksponeringsvurdering og Kemisk
risikovurdering og dokumentering i Retox, se side 5.
Eksponeringsklassen (Hx) fastsættes i vinduet Risikovurdering.
Ved tryk på Mere i funktionskolonnen ud for produktet åbnes vinduet Funktioner
I vinduet Funktioner skal du trykke på ikonet Risk og vinduet Risikovurdering åbnes.
I vinduet Risikovurdering skal du kun fastsætte
eksponeringsklassen for Sunhed, og du skal udelukkende
arbejde i området Eksponeringsklasse.
Følgende felter skal udfyldes:
Dato:Vælg den dato du har lavet risikovurderingen
Vurderet af:Udfyldes med navn eller initialer
Eksponeringsklasse(Hx):Eksponeringsklassen vælges ved at
trykke på pilen. Eksponerinsklassen vil normalt ligge i
området 1 til 3, for henvisning til vejledninger se side 5.
Følgende felter kan udfyldes:
Kommentarer: Hvis HR bliver Rød eller gul når Hx er fatssat anbefales det at du åbner vinduet
Risikovudering igen og skriver hvad du har lagt til grund for den valgte eksponeringsklassen.
Link til dokumentation: Her er det muligt at tilføje et link.
Dette gør du ved at kopier det link du vil tilføje og indsætte det i det
hvide felt.
Dokumentation: Her kan du vedhæfte filer.
Tryk på Overfør og vinduet Dokument upload åbnes.
Ved tryk på Select i vinduet Dokument upload får du adgang til filerne
på din computer.
Vælg det dokument du vil tilføje og tryk på Åbn.
Tryk på Gem og dokumentet uploades til din risikovurdering.
Når du er færdig med at udfylde felterne i vinduet Risikovurdering
skal du trykke på Gem og Luk i øvreste højre hjørne.
Tryk på Afbryd eller X i vinduet Funktioner.
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3.10.c Redigering/Sletning af oplysninger i Risikovurdering
Du kan redigerer eller slette alle oplysningerne du har skrevet i risikovurderingen.
Tryk på Mere i funktionskolonnen udfor det produkt hvor du vil ændre de
oplysningerne du har skrevet i risikovurderingen og vinduet Funktioner åbnes
I vinduet Funktioner skal du trykke på ikonet til Risikovurdering
og vinduet Risikovurdering åbnes.
Felterne i de grønne kasser redigeres ved at overskriver eller
slette oplysningerne.
Du sletter et vedhæftet dokument ved at sætte flueben
udfor det dokument du vil slette og trykke på Fjern valgte.

Du sletter alle oplysningerne på en gang ved at trykke på Slet alt.
I vinduet dgdoc.net skal du trykke på OK hvis du vil slette hele risikovurderingen
Når du har foretaget dine ændringer i vinduet Risikovurdering eller slettet hele
riskovurderingen skal du afslutte med at trykke på Gem og luk, og derefter på
Afbryd eller X i vinduet Funktioner.

3.10.b Visning af risikovurdering, eksponeringklassen (Hx) og den sundhedsfarlige risiko (HR)
Når den sundhedsfarlige eksponeringsklassen er fastsat vises den i produktlisten i Hx-kolonnen og den
sundhedsfarlige risiko ved arbejdet vises som rød, gul eller grøn og kan ses i HR-kolonnen.
Når du ser et tal i Hx-kolonnen udfor produktet har du fastsat eksponeringsklassen.
Hvis Hx-kolonnen udfor et produkt er tom, er eksponeringsklassen ikke blevet fastsat og HRkolonnen vil ligeledes være tom.
Hvis der står N/A i Hx-kolonnen er der tilføjet oplysninger i risikovurderingen men eksponeringsklassen er
ikke blevet fastsat.
I HR-kolonnen vises fejlagtigt den sundhedsfarlige risiko ved arbejdet som grøn!!!
Dette er en forkert vurdering, og det er vigtigt at du får fastsat eksponeringsklassen på produktet, se
kapitel 3.10.a.1.
Når du har udfyldt oplysninger i risikovurderingen vises ikonet Risk i
funktiontionskolonnen ud for produktet i din lokations produktliste.
Du skal ikke være logget ind for at se risikovurderingen.
Ved tryk på ikonet Risk får du adgang til produktets riskovurdering.
Vær opmærksom på at risikovurderingen vises lige så snart du har udfyldt en enkelt oplysning i
risikovurdering på produktet og måske ikke helt er færdig med den.
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3.10.d Overblik over risikovurderingen for sundhed
Når du har fastsat eksponeringsklassen for sundhed på dine produkter kan du i arbejdsområdet
Risikomatrix få et overblik over den sundhedsfarlige risikovurderingen på din lokation.
Ved tryk på fanen Risikomatrix får du adgang til
arbejdsområdet Risikomatrix.
I risikomatricen for sundhed vises den
Sundhedsfarlige risiko (HR). Du kan se hvor mange
produkter der er i de forskellige kategorier (grøn, gul
og rød).
Hvis du trykker på et af tallene, vil du få en liste over
produkterne for denne kategori.
I Højeste HSE værdier vises de højeste værdier indenfor Health (sundhed), Safety (sikkerhed) og
Enviroment (miljø).

Kolonnerne H, Hx og HR er relateret til produktets sundhedsfarlige egenskaber.
H: Viser produktets sundhedsfare. Faren vises med farverne rød, gul eller grøn og et tal fra 1 til 5.
Hx: Viser den sundhedsfarlige eksponeringsklasse du har givet produktet.
HR: Viser den sundhedsfarlige risiko ved arbejdet, og vises kun når du har udfyldt Hx. Risikoen vises som
rød, gul eller grøn.
Disse kolonner vises også i arbejdsområdet Produkter, hvor du almindeligvis ser produktlisten for din
lokation.

3.10.e Vurdering af den sundhedsfarlige risiko
Når eksponeringsklassen er fastsat for et produkt kan du se den sundhedfarlig risiko ved arbejdet i
HR-kolonnen og i risikomatricen, adgang til risikomatricen se kapitel 3.10.d.
Denne beskrivelse er et uddrag af afsnittet i Risikovurdering i Vejledning til eksponeringsvurdering og
Kemisk riskovurdering og dokumentering af det kemiske arbejdmiljø i Retox, se side 5.
Hvis alt er grønt: Er der ikke nogen sundhedsfarlig risiko – under
forudsætning at arbejdet udføres korrekt.
Hvis der er pletter af gult eller rødt: Er der noget der skal kigges på, og her
foreskriver Arbejdstilsynet at STOP- princippet skal anvendes.

Inden STOP-princippet tages i brug anbefales det, at den lokale kemikonsulent ser på vurderingen og
eventuelt laver en mere præcis eksponeringsvurdering (Hx).
Inden du kontakter kemikonsulenten anbefales det, at du i kommentar feltet i Risikovurderingen skriver
hvad du har lagt til grund for den valgte eksponeringsklassen, se kapitel 3.10.a.1.
For yderligere information henvises til vejledningen: Kemisk riskovurdering og dokumentering af det
kemiske arbejdmil jøi Retox, se side 5.
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3.11 Brugerindstillinger
Du kan selv ændre din adgangskode, bestemme hvilke kolonner og funktioner der vises i henholdsvis i
produktlisten og funktionskolonnen.
Du får adgang til Brugerindstillinger i menuen ved at trykke på Vis/Gem
menu i Menulinjen, se fig. 1 på side 6 og kapitel 2.2.
Du skal folde Brugerindstillinger ud ved at trykke på
henholdsvis Bruger og Indstillinger.

for at få adgang til

Ved tryk på
i menulinien kommer du tilbage til arbejdsområdet Basic hvor du kan
finde din lokation og produktlisterne.

3.11.a Skift adgangskode
Hvis du vil ændre din adgangskode til Retox er det eneste krav til din nye kode at den skal bestå af fire tegn.
Der er ingen krav om at den skal indeholde kombinationer af bogstaver, tal og tegn, eller hvor tit du skal
ændre den.
Ændring af adgangskoden foretages i arbejdsområdet Bruger
vedligehold.
Ved tryk på Bruger under Brugerindstillinger i menuen åbnes
Bruger vedligehold.
Tryk på Skift adgangskode skriv din nye adgangkode i felterne Ny
adgangskode og Gentag adgangskode, og tryk på Ok.

3.11. b Ændring af kolonner og funktioner i funktionskolonnen
Når du er logget ind i Retox, får du vist de standardkolonner i produktlisten og standardfunktioner i
funktionskolonnen som Reks har valgt. Du har mulighed for at ændre på hvilke kolonner og funktioner der
vises. Det anbefales at du ikke ændrer i funktionerne i funktionskolonnen, da det kan medføre fatale
ændringer for alle Retox bruger.
Ændringen af kolonner og funktioner fortages i arbejdsområdet Indstillinger.
Ved tryk på Indstillinger under Brugerindstillinger i menuen åbnes Indstillinger
I Indstillinger for: vælges Basic
I Basic kolonner: fjernes/tilføjes flueben afhængig af om du
vil have vist en kolonne eller ej.
I Basic funktionskolonne: fjernes/tilføjes flueben afhængig
af om du vil have vist en funktionen eller ej
I Standard søge kolonner kan du vælge din foretrukne
søgekolonne. Vær opmærksom på kun at vælge mellem de
kolonner du har valgt i Basic kolonner.
Når du har foretaget dine ændringer afsluttes ved at trykke på Gem.
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3.12 Notificeret
Hvis der er sket væsentlige ændringer i hvordan et produkt skal håndteres, vil den kontaktperson som er
tilføjet lokationen få tilsendt en mail.
Herudover vil der i kolonnen Notificeret blive sat et flueben
udfor produktet og i Funktionskolonnen vises ikonet

Når du har fået en mail om at der er sket væsentlige ændringer i produktet, skal der tages stilling til om det
har betydning for måden I håndteret produktet på i din afdeling.
Hvis I skal håndterer produktet anderledes end I plejer, skal du huske at opdaterer de lokale forhold og
eksponeringsklassen Hx i vinduet Risikovurdering.
Redigering af skabeloner:
Kapitel 3.8.d.3 Redigering af skabeloner i arbejdsområdet WPI-skabeloner
Kapitel 3.8.h.4 Redigering af skabelon i WPI-Editoren
I WPI-editoren:
Kapitel 3.8.g.2 Redigering af lokale forhold på specifikke produkter ved brug af WPI-Editor
Kapitel 3.8.f Redigering af lokale forhold på et produkt efter tilføjelse af en skabelon
Opdatering af eksponeringsklassen Hx:
Kapitel 3.10.c Redigering/Sletning af oplysninger i Risikovurdering
Først når der er taget stilling til om de lokale forhold skal ændres og det er blevet gjort i Retox, kan du
fjerne fluebenet i Kolonnen Notificeret ved at trykke på
i Funktionskolonnen. Herved fjernes både
fluebenet og
i kolonnerne.
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4. Retox for alle medarbejder i Regionen – kræver ikke login
Når du er på regionens netværk har du adgang til Retox. Når Retox benyttes til at dokumenterer det
kemiske arbejdsmiljø er det vigtigt, at du ved hvordan du kan finde din afdelings lokation i Retox. Hvor du
har du adgang til produktlister, sikkerhedsdatablade, arbejdspladsinstruktioner og risikovurderinger.
I Retox har du også adgang til oplysninger om alle de produkter der findes i databasen, og du kan se
samtlige afdelingers produktlister, arbejdspladsinstruktioner (WPI), risikovurderinger og
sikkerhedsdatablade (SDS).
Når du kommer ind i Retox ser du listen over alle produkter i databasen. Retox er bygget op af forskellige
arbejdsområder og på billedet er vist de forskellige områder du kan komme til at benyttet.
Arbejdsfaner
Valg af produktlister og søgefunktion

Lokationstræ

Produktliste
Funktionskolonne

Hvis en afdeling udelukkende benytter den elektroniske adgang via Retox til dokumentation af det kemiske
arbejdsmiljø, skal alle medarbejder kunne finde følgende oplysninger: produktliste, sikkerhedsdatablade
(SDS), arbejdspladsinstruktioner (WPI) og risikovurderinger.
Arbejdspladsinstruktioner WPI
WPI’en er både en skriftlig instruktion med anvisninger om værnemidler og øvrige
sikkerhedsforanstaltninger I skal bruge når I benytter et produkt, og udgør samtidig en del af den kemiske
risikovurdering.
Den kemiske risikovurderingen består af elementerne.
 Produktliste med tilhørende sikkerhedsdatablade fra leverandøren
 Resultatet af den kemiske risikovurdering indskrevet, kan ses i arbejdspladsinstruktionen (WPI)
 Vurdering af eksponeringen (Hx), Hx vises i Hx-Kolonnen i produktlisten, hvis der er til føjet en
begrundelsen for den valgte eksponeringsklasse (Hx) kan den ses i Risk (Risikovurdering).
 Den sundhedsfarlige risiko ved arbejdet som vises med farverne Rød, Gul eller Grøn fremgår af
HR-kolonnen og i risikomatricen vises et samlet overblik over risikoen for alle produkter på
lokationen.
I det følgende bruges billeder fra Retox som udelukkende viser de områder af Retox, som du skal benytte
for at få vist din lokations produktliste, sikkerhedsdatablade, arbejdspladsinstruktioner og
risikovurderinger.
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4.1 Adgang til Retox og lokationens dokumentation af det kemiske arbejdsmiljø
Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk klik på
computerens skrivebord.

eller på ikonet

som ligger på

Lokationstræ

Du finder din lokation ved at folde lokationstræet ud. Tryk på

indtil du finder din lokation.

Produktlisten: Vises i fanen Produkter og prikken placeret i Produkter på denne lokation. Når du trykker
på din lokation, får den en mørkegrå baggrund, og produktlisten vises. I toppen af produktlisten kan du se
hvilken lokation den vises for.
I funktionskolonnen har du adgang til:
Arbejdspladsinstruktioner (WPI): tryk på
og vinduet Indsatskort åbnes.
Arbejdspladsinstruktionen åbnes når du trykker på Arbejdspladsinstruktion (WPI)
Sikkerhedsdatabladene (SDS) kan være placeret to forskellige steder.
Når

findes ud for produktet vises SDS’et når du trykker på ikonet.

Ellers skal du trykke på
herefter på

. Tryk på

i det vindue som åbnes og

i det nye vindue hvorved SDS’et vises.

Vurderingen af eksponeringen vises ved tryk på
, her kan du de
oplysninger som er tilføjet i risikovurderingen.
Vær opmærksom på at dette ikke er hele den kemiske risikovurderingen.
En del af risikovurderingen findes i arbejdspladsinstruktionen under
afsnittet Risikovurdering og sikker håndtering og i HR-kolonnen.
Den sundhedsfarlige risiko, under forudsætning at arbejdet udføres korrekt, vises som rød, gul eller grøn
og kan ses i HR-kolonnen og i risikomatricen for sundhed.
I risikomatricen vises et samlet overblik over den sundheds farlige risiko ved
arbejdet.
Du kan se hvor mange produkter der er i kategorier grøn, gul og rød.
Du får adgang til risikomatricen ved at trykke på fanen Risikomatrix i toppen af
skærmen. Vælg fanen Sundhed for at se lokationens risikomatricen for sundhed.

Brugervejledning til Retox, version 3. /bpl, marts 2021

Risikomatrix

Side 34

4.2 Etiketter
Du kan udskrive etikker til dine produkter. Dette gør du ved at trykke på
i funktionskolonnen.
Herved får du adgang til en liste over forskellige etiketter. Du skal udelukkende vælge etikker blandt de seks
første.
De første fire etiketter overholder de lovgivningsmæssige krav som stilles
til leverandørens etikette.
Denne etikette skal benyttes hvis du har brug for at komme en ny etikette
på dit produkt, eller hvis du evt. skal opbevare noget af produktet i en
mindre emballage.
Husk at det er ikke er ligegyldigt hvilke emballage der benyttes til at
opbevare faremærket produkter og kemikalier !!
De to sidste etiketter er beregnet til selvfremstillet opløsninger, hvor du har mulighed for at tilføje
oplysninger på etiketten inden den udskrives.
Udskrivning af etiketter:
Tryk på

udfor den etikette som passer til din emballage.

Hvis du har valgt en af etikkerne til selvfremstillet opløsninger har du mulighed
for at udfylde Prod dato, initialer mm.
Tryk på OK når du har udfyldt de felter du vil tilføje oplysninger i.
Tryk på Udskriv etiketter.
Der åbnes et A4 ark med etiketter som du kan downloade eller udskrive.
Det er desværre ikke muligt at udskrive færre etiketter pr ark.

Erstatning af leverandørens etikette
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5. Forkortelser og begreber
Arbejdspladsinstruktion (Work Place Instruction) – Forkortes til WPI.
Arbejdspladsinstruktions Editor – Forkortes til WPI-Editor.
Dokumentering af kemisk risikovurdering i Retox: Består af følgende elementer:
 Produktliste med tilhørende sikkerhedsdatablade fra leverandøren
 Resultatet af den kemiske risikovurdering indskrevet i arbejdspladsinstruktionen (WPI) under
afsnittet: Risikovurdering og sikker håndtering
 Vurdering af eksponeringen og fastsættelse af eksponeringsklassen HX i Risk (Risikovurdering)
 Vurdering af den sundhedsfarlige risiko ved arbejdet (HR)
Eksponering – Udsættelse.
Eksponeringsklasse - Udtryk for hvor stor eksponering/udsættelsen er. I eksponeringsklassen indgår
vurderingselementerne: mængde, varighed, hyppighed, eksponeringstype og sikkerhedsforanstaltninger. Jo
højre eksponeringsklassen er, jo større er eksponeringen.
Eksponeringsklasse for sundhed – Forkortes Hx.
Fareklasse - Opdeling af stoffer og materialer i forhold til deres farlige egenskaber. Farligheden er en
iboende egenskab for produkter og er stort set synonymt med klassificeringen og mærkningen. Jo højre
fareklassen er, jo farligere vurderes produktet at være.
Grund-WPI - bygger på oplysninger fra leverandørens sikkerhedsdatablad (SDS). Reks har vurderet
oplysningerne i leverandørens sikkerhedsdatablad, og samlet de relevante oplysninger og anvisninger fra
SDS’et i grund-WPI’en. Grund-WPI’en er tiltænkt bruger, som skal arbejde i Retox med afdelingens kemiske
arbejdsmiljø.
H (H står for Health) - Sundhedsfareklasse/Fareklasse for sundhed og viser produktets sundhedsfare. I
Retox beskrives faren med et tal fra 1 til 5 og farverne rød, gul eller grøn.
Hx (H står for Health) – Eksponeringsklasse for sundhed/Sundhedsfarlige eksponeringsklasse. I Retox skal du
selv fastsætte faren med et tal fra 1 til 5, og vises i Hx-kolonnen.
HR - Den sundhedsfarlige risiko ved arbejdet. I Retox vises den først når du har udfyldt Hx. Risikoen vises
som rød, gul eller grøn.
Kemisk risikovurdering – Vurdering af hvilke kemiske risici der er ved arbejdet, og om de tiltag, der er
truffet, er effektive nok til at sikre, at de ansatte kan udføre arbejdet uden skader på helbredet
Lokale forhold: Bygger på den kemiske risikovurdering og er beskrivelsen af jeres arbejdsgange i forhold til
brugen et produkt. Hvilke forebyggende sikkerhedsforanstaltninger anvender I, samt en beskrivelse af
øvrige relevante oplysninger, f.eks. førstehjælpsudstyr, brandslukningsmetoder, opbevaring (hvor og
hvordan), håndtering af affaldet (hvordan bortskaffelse produktet og evt. rester).
Lokation – Det sted du finder din afdeling i Retox.
Retox – Kemidatabase som avendes til dokumentation af det kemiske arbejdsmiljø.
Setup af arbejdspladsinstruktion – Forkortes til Setup af WPI.
Setup af WPI – Forkortelse af Setup af arbejdspladsinstruktion.
SDS (Safety Data Sheet) – Sikkerhedsdatablad.
Sikkerhedsdatablad (SDS/Safety Data Sheet) - Er leverandørens datablad, som beskriver hvilken risiko der
kan være ved at arbejde med et produkt, samt en beskrivelse af hvilke forholdsregler der skal tages, og
hvilke værnemidler der skal bruges. De relevante oplysninger er overført til grund-WPI’en i Retox, så du
behøver ikke forholde dig til dette datablad.
Skabelon – Forkortelse af WPI-skabelon.
Sundhedsfareklasse – Forkortes til H, (H står for Health), omtales også som produktets sundhedsfare.
Sundhedsfarlige risiko – Forkortes til HR, (H står for Health), ses i H-kolonnen.
WPI (Work Place Instruction) – Forkortelse af arbejdspladsinstruktion.
WPI-Editor – Forkortelse af arbejdspladsinstruktions Editor.
WPI-skabelon – Forkortes til skabelon.
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