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1. Retox
Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk. Tryk på den grønne pil.
Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsinstruktionerne (WPI), hvis de er på regionens netværk. Hvis der skal
tilføjes eller fjernes produkter eller redigeres i instruktionerne, kræver det, at du er logget på.

2. Overblik over systemet
Værktøjslinje

Lokationer
Arbejdsområde

Øverst findes en værktøjslinje.
Yderst til venstre findes et lokationstræ med alle lokationer i retox.
Arbejdsområdet indeholder en produktliste for hver lokation med information om de enkelte produkter, samt
en række funktionsknapper.

2.1 Værktøjslinje
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I værktøjslinjen findes følgende funktioner:
1: Vis/Gem menu. I denne menu finder du bl.a. WPI-skabeloner
2: Vis/Gem lokationstræ
3: Gå til Basic. Her ligger dine arbejdspladsinstruktioner.

2.2 Lokation
Hvis du ikke er logget ind kan du se alle lokationer i lokationstræet. En lokation kan
f.eks. være en afdeling, et afsnit eller et analyseapparat. I arbejdsområdet ser du
produktlisten for den lokation, der er markeret med mørkegrå. Hvis intet er markeret
ser du en liste over alle produkter i databasen. Når du er logget ind kan du kun se de
lokationer, som du har tilladelse til at redigere i.

2.3 Arbejdsområde
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Arbejdsområdet består af en produktliste med en række for hvert produkt. Til venstre i hver række ses nogle
funktionsknapper, nogle af dem kommer først frem når du er logget ind.
Indsatskort

Leverandørens SDS (hvis ikke opdateret)
Leverandørens SDS (hvis opdateret)

Rediger arbejdspladsinstruktion/risikovurdering

Arbejdsområdet er inddelt i kolonner, nogle af dem kommer først frem når er logget ind:
Handelsnavn: produktets navn.
Leverandør: produktets leverandør.
Farepiktogrammer: Her kan du se hvilke farepiktogrammer produktet evt. er mærket med.
Synonymer: Dette er ofte forhandlernumre.
WPI-skabelonnavn: Hvilken WPI-skabelon er tilknyttet produktet
WPI skabelonrevisionsdato: Hvornår er WPI-skabelonen sidst redigeret.
H: H står for health, og er en indikation af sundhedsfaren, baseret på de grundlæggende data. Der er ikke
taget højde for den måde du anvender produktet på. Faren beskrives med farverne rød, gul og grøn samt
tallene 1-5, hvor ”rød-5” er mest alvorligt og ”grøn 1” mindst alvorligt. Derfor bør et ”rødt” produkt kræve
særlig opmærksomhed, og erstattes af et mindre farligt, hvis det er muligt.

3. Log på / Log af
Du skal være logget på før du kan redigere din produktliste og lave din risikovurdering.
For at logge på, klik på i øverste højre hjørne, indtast i alle tre felter:
Firma: REKS
Bruger: Regions ID efterfulgt af et mellemrum og syd. Fx. meyb8f syd
Adgangskode: den du har fået tildelt af Konsulentfunktionen for farlige stoffer (KFS).
Du logger af ved at klikke på

i øverste højre hjørne.

4. Produktliste
Når du er logget på, kan du se de lokationer, du har mulighed for at redigere. Den valgte lokation får en grå
baggrund.
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Øverst i arbejdsområdet kan du vælge mellem produktvisninger:
Alle produkter: Her vises alle >10.000 produkter i databasen. Her skal du stå, når du skal søge efter et nyt
produkt.
Produkter på denne lokation: Produkter der findes på den valgte lokation.
Produkter på denne lokation og underlokationer: Her vises et samlet overblik over afsnittets produkter, hvis
der er flere underlokationer.

4.1 Produkter på egen lokation
Når ”Produkter på denne lokation” er valgt, har du en liste over produkter på din lokation. Denne liste er sorteret
efter handelsnavn, men du kan sortere efter hvilken som helst kolonne ved at trykke på overskriften, og den
sorteres A-Å. Du kan vende sorteringen ved at trykke på overskriften igen (Å-A).

4.2 Tilføj produkter til lokation
For at tilføje et produkt til egen lokation, skal produktet først findes. I søgefeltet skrives navnet – eller dele af
navnet – på et produkt. Herefter markeres i ”Alle produkter”. Klik på søg. Du kan ændre ”søg efter” til fx
handelsnavn eller leverandør, ved at trykke på pilen ud for ”alle”.

Find det rette produkt i listen af søgeresultater og marker det eller de rigtige produkter med et flueben til
venstre for navnet. Klik på ”Tilføj til”, så åbner boksen Lokationsvælger.

4

Marker alle de lokationer du skal tilføje produktet til og tryk på ”Tilføj og luk”. Hvis ikke du har markeret nogle
lokationer, bliver produktet automatisk tilføjet den lokation der er mørkegrå. Der kommer en advarselsboks,
om at du er ved at tilføje produkter, hvis det er rigtigt, så tryk på ”OK”.

4.3 Fjern produkter fra lokation
Hvis et produkt ikke længere anvendes på din lokation, skal det fjernes fra listen.
Marker ét eller flere produkter med et flueben til venstre for navnet og klik på ”Fjern fra”. Der kommer en
advarselsboks, om at du er ved at fjerne produkter, hvis det er rigtigt, så tryk på ”OK”.

5. Risikovurdering
For at tilføje en risikovurdering til dine produkter kan du lave en WPI-skabelon. Det er en skabelon der
indeholder en risikovurdering for et enkelt produkt eller for en gruppe af produkter, med lignende brug,
farlighed og anbefalede værnemidler.

5.1 Opret en WPI-skabelon
WPI-skabeloner kan oprettes og redigeres ved at klikke på ”WPI-skabeloner” i vis/gem menuen i værktøjslinjen
(se 2.1). Så kommer en liste frem over de skabeloner, der allerede er tilknyttet din lokation.

Opret en ny WPI-skabelon, ved at klikke på ”Ny”. Et nyt vindue åbner:

Start med at give din WPI-skabelon et navn, der er sigende for hvordan den kan bruges fx ”Rengørings- og
desinfektionsmidler”. Når du har udfyldt de relevante faner og felter, trykker du på ”Gem og luk”, Vinduet
lukker. Tryk på enter og den nye skabelon findes nu i listen over WPI-skabeloner. Få evt. hjælp til udfyldelse af
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KFS eller kig i vejledningen. Du skal genindlæse listen over WPI-skabeloner igen før den nye skabelon bliver
synlig i din oversigt. Gør dette ved at trykke på ”WPI-skabeloner” i menuen til venstre endnu en gang.

5.2 Kopier og rediger en WPI-skabelon
I stedet for at starte på en helt ny WPI-skabelon er det muligt at kopiere en af dine eksisterende skabeloner og
tage udgangspunkt i den. I listen over WPI-skabeloner findes en række funktionsknapper til venstre for
skabelonens navn.

Klik på symbolet med to stykker papir og WPI-skabelonen åbner. Rediger skabelonen de relevante steder og tryk
”Gem og luk”.
Hvis du vil redigere en eksisterende WPI-skabelon skal du klikke på funktionsknappen med blyanten. Rediger
skabelonen de relevante steder og tryk ”Gem og luk”.

5.3 Tilføjelse af særlige forhold for et enkelt produkt
Der kan være tilfælde hvor du vil lave en risikovurdering uden brug af skabelon, som derfor kun gælder for det
enkelte produkt. Du kan også tilføje ekstra eller andre oplysninger end dem der står i skabelonteksten til et
enkelt produkt. I din produktliste skal du klikke på funktionsknappen med de to hænder ud for det produkt du
vil redigere.

Er der ingen skabelon tilknytte produktet fortsætter du som beskrevet under 5.1 Opret en WPI-skabelon.
Er der allerede en skabelon tilknyttet produktet får du nu mulighed for i hvert felt at vælge mellem:
Brug skabelon-tekst: Gengiver den oprindelige/redigerede tekst i din skabelon. Anvendes når skabelonenteksten er fyldestgørende.
Inkluder tekst ud over skabelon-tekst: Tilføjer tekst efter din skabelon tekst. Anvendes hvis skabelon-teksten
skal suppleres.
Overskriv skabelon-tekst: Overskriver din skabelon tekst, eller skriver tekst i et tomt felt. Anvendes hvis
skabelonen-teksten er forkert eller mangelfuld for dette produkt.
Vælg den ønskede funktion af disse og udfyld de relevante felter, tryk på ”Gem og luk”.
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6. Tilføjelse af WPI-skabelon til produkter
I produktlisten kan du i kolonnen ”WPI-skabelon” se om der er tilknyttet en WPI skabelon til et produkt. I
kolonnen ”WPI-skabelonsrevisionsdato” kan du se datoen for hvornår skabelonen sidst er redigeret.
Hvis du vil tilføje en WPI-skabelon til et produkt skal du markere det eller de produkter det drejer sig om med
et flueben til venstre for navnet. Klik herefter på ”Brug en WPI-skabelon.” Så kommer der en liste frem med alle
de WPI-skabeloner der er tilknyttet din lokation.
Vælg den ønskede skabelon og tryk ”OK”.

7. Indsatskort
Når du har tilføjet en WPI-skabelon til dine produkter og lavet din risikovurdering har du en færdig instruktion,
som kan formidles til kollegaerne.
Forskellige indsatskort kan tilgås fra produktlisten ved at trykke på funktionsknappen ”AC”

Hermed åbnes en dialogboks hvor følgende muligheder kan vælges:
Affaldsinformation: Kort resume af affaldsinfo.
Grund-WPI: Indeholder er oplysninger som KFS har indtaste om produktet.
Arbejdspladsinstruktion (WPI): Er den færdige instruktion, som indeholder
både din egen risikovurdering og oplysninger indtastet af KFS. Denne kan du
tage udgangspunkt i, til instruktion og oplæring af dine kollegaer

8. Bestilling af ny Grund-WPI
Hvis du har et produkt der ikke findes i databasen kan du bestille en ny grund-WPI på produktet, så opretter KFS
det for dig i databasen.
I de øverste faneblade i arbejdsområdet skal du vælge ”Bestil nyt produkt.”
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Her kan du først søge efter om det ønskede produkt allarede er bestilt af en anden bruger. Hvis det er tilfældet
kan du vælge at abonnere på den bestilling, og så får du besked på mail når produktet er oprettet.
Hvis du skal lave en ny bestilling klikker du på knappen ”Ny bestilling.” En dialogboks åbner og du kan nu udfylde
med felterne ”Handelsnavn”, og evt. ”Varenummer” og ”Beskrivelse”. Leverandør skal vælges fra
virksomhedsregistret. Skriv leverandørnavnet i søgefeltet, tryk ”søg” og ”vælg” den aktuelle leverandør. I
tilfælde af at din leverandør ikke findes på listen skal du vælge: ”00 Leverandør er ikke oprettet på liste.”

Du kan også vedhæfte sikkerhedsdatabladet for produktet.
Klik på ”Gem” og ”Afbryd”.
Du vil modtage en mail, når din bestilling er klar. Du skal selv tilføje produktet til din lokation.
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