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VAROVÁNÍ
NA OCHRANU PROTI NEBEZPEČÍ USMRCENÍ NEBO TĚŽKÉHO POŠKOZENÍ 
ZDRAVÍ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
• Trubičky Dräger-Tube® používejte jen tehdy, pokud
– jste dokonale porozuměli tomuto návodu k použití a návodu k použití pumpy pro 

trubičky a jste schopni je dodržovat,
– vás váš zaměstnavatel instruoval o správném používání trubiček,
– jste svému zaměstnavateli prakticky předvedli, že správné používání trubiček zvládáte.
• Používejte výlučně s pumpami pro trubičky Dräger, protože použití pump od jiných 

výrobců může mít za následek chybné výsledky měření.
• Obsah trubiček je jedovatý a žíravý. Nedovolte, aby došlo k požití. Zabraňte styku 

s pokožkou a očima. Dávejte pozor při otevírání, mohou odskočit úlomky skla.
• Trubičky používejte jen v souladu s určením (viz kapitola Účel použití).
• Před každým měřením proveďte pomocí nepoužité trubičky zkoušku těsnosti pumpy 

pro trubičky, aby se vyloučilo nebezpečí nesprávného výsledku.
• Po rozlomení vnitřní skleněné ampule (1) ohnutím trubičky Dräger zkontrolujte, zda není 

ochranný kryt trubičky (2) poškozený. Je-li trubička poškozená, nepoužívejte ji, viz obr. 4.
• Před vložením trubiček do pumpy odlomte konce všech trubiček. Měření jinak nebude 

možné.
• Při vkládání trubiček musí černá šipka směřovat k pumpě. Měření jinak nebude možné.
• Trubičky pro 1 thioether (yperit) a 4 organické sloučeniny arsenu a arsin obsahují 

skleněnou ampuli naplněnou tekutým přípravkem (1). Skleněnou ampuli je nutné 
během měření rozlomit, v opačném případě není měření možné, viz obr. 4.

• K vyloučení nebezpečí nesprávného výsledku používejte jen trubičky s platným datem 
expirace a skladované výhradně v předepsaném teplotním rozsahu (viz údaj na obalu).

1 Účel použití
Kvalitativní měření těkavých látek, které se často nacházejí ve starých ekologických 
zátěžích bojovými látkami.
2 Standardní rozsah měření

3 Okolní podmínky
Počet zdvihů (n) : 50 zdvihů
Doba měření : cca 3 minuty
Teplota : 5 °C až 30 °C
Vlhkost : 5 až 15 mg H2O/L
Při měření mimo uvedené rozsahy teploty a vlhkosti se mohou citlivosti měnit. Aerosoly 
vody mohou vést k záporným chybám.
4 Předpoklady
Dodržujte návod k použití pumpy pro trubičky. Proveďte zkoušku těsnosti kombinace 
pumpy pro trubičky s neotevřenými trubičkami, vloženými do adaptéru. Naměřená 
hodnota platí jen pro místo a okamžik měření.
5 Provedení měření
1 Nejprve trubičky otevřete pouze na straně pumpy (ve směru šipky), jinak hrozí při 

vkládání do adaptéru nebezpečí poranění.
2 Keramické ostří otevírače trubiček vložte do gumové lišty na místě zkosené hrany a 

nařízněte všech 5 konců trubiček, viz obr. 1.
3 Posuňte otevírač trubiček celý přes gumovou lištu, keramické ostří se nachází nahoře 

viz obr. 2.
4 Stlačte madlo směrem dolů a špičky trubiček ulomte, viz obr. 2.
5 Řadu trubiček zasuňte do adaptéru ve směru šipky, viz obr. 3.
6 Nařízněte trubičky na druhém konci a ulomte je, jak je popsáno v bodech 2–4.
7 Prosajte vzduch 50 zdvihy skrz trubičky. Jeden zdvih trvá 2 až 6 vteřin.
8 Pumpu pro trubičky po použití propláchněte vzduchem.
6 Vyhodnoťte indikaci, bezpodmínečně respektujte upozornění.
1. Thioether (yperit) 
Po provedení 50 zdvihů se trubička pro thioether (č. 1) vyjme z držáku. Ohnutím trubičky 

o cca 45° v místě se dvěma černými body (3) rozlomte ampuli s reakčním činidlem, viz 
obr. 4. Poté se musí kapalina z ampulky celá roztéct na detekční vrstvu. Pokud dojde ke 
změně barvy ve tvaru kruhu na žluté detekční vrstvě, je přítomen thioether (yperit).
Změna barvy: žlutá → oranžová
Křižné citlivosti: Zobrazují se různé thioethery. Jejich rozlišení není možné.
2. Fosgen
Trubička (bílá a červená předvrstva) pro fosgen (č. 2) se může vyhodnotit ihned po 
provedení 50 zdvihů pumpy. Pokud se žlutá detekční vrstva zabarví níže uvedeným 
způsobem, je přítomen fosgen.
Změna barvy: žlutá → modrozelená
Křižné citlivosti: Kyselina solná neovlivňuje měření do koncentrace 100 ppm.
3. Kyanovodík
Trubička pro kyanovodík (č. 3) se může vyhodnotit ihned po provedení 50 zdvihů pumpy. 
Pokud se žlutooranžová indikační vrstva zabarví níže uvedeným způsobem, je přítomen 
kyanovodík.
Změna barvy: žluto-oranžová → červená
Křižné citlivosti: Indikace není rušena těmito látkami: 100 ppm sirovodíku, 300 ppm 
amoniaku, 200 ppm oxidu siřičitého, 50 ppm oxidu dusičitého, 1000 ppm akrylonitrilu 
a 1000 ppm kyseliny solné. Sirovodík barví předvrstvu na tmavohnědo, což však nemá 
žádný vliv na indikaci kyanovodíku.
4. Organické sloučeniny arsenu a arsin
Trubičku pro organické sloučeniny arsenu a arsin (č. 4) vyjměte z držáku. Pokud je po 
50 zdvizích na světle žluté detekční vrstvě vidět šedý kruh, je přítomen arsin. Další 
detekce organických sloučenin arsenu není pak již možná.
Pokud se po 50 zdvizích neobjeví žádné zabarvení, je možné stejnou trubičkou 
detekovat organické sloučeniny arsenu. Zlomte trubičku mezi černými body (3) tak, aby 
se rozlomila ampule s reakčním činidlem, viz obr. 4. Proveďte 8 zdvihů. Výsledek: 
tmavý kruh na světlém pozadí: organické sloučeniny arsenu jsou přítomné.
Změna zabarvení: světle žlutá → šedá
Křižné citlivosti: Fosforovodík se detekuje stejně jako arsenovodík před rozlomením 
ampulky, ale s jinou citlivostí.
5. Organické zásadité sloučeniny dusíku
Trubička pro organické zásadité sloučeniny dusíku (č. 5) se může vyhodnotit ihned po 
provedení 50 zdvihů pumpy. Pokud dojde k níže uvedené změně barvy ve tvaru kruhu 
na žluté detekční vrstvě, jsou organické zásadité sloučeniny dusíku přítomné.
Změna barvy: žlutá → oranžovočervená
Křižné citlivosti: Detekční vrstvu zabarvují různé organické sloučeniny dusíku. Jejich 
rozlišení není možné.

POZOR
Nebezpečí ohrožení zdraví. Přestože tento simultánní test zjistí negativní výsledek, 
nelze vyloučit přítomnost jiných nebezpečných látek. Simultánní test nesmí být použit 
opakovaně, a to ani při negativním výsledku. Po uplynutí data spotřeby už trubičky 
nepoužívejte. Trubičky likvidujte v souladu s místními předpisy nebo je vraťte včetně 
obalu. Skladujte mimo dosah nepovolaných osob.

7 Další informace
Na pásce s označením zboží na obalu se nachází objednací číslo, datum spotřeby, 
teplota skladování a výrobní číslo. V případě dotazů uvádějte výrobní číslo.

VÝSTRAHA
ABY STE PREDIŠLI USMRTENIU ALEBO ŤAŽKÝM ZRANENIAM, DODRŽIAVAJTE 
NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
• Dräger-Tube® používajte, len keď
– úplne rozumiete návodu na použitie, ako aj návodu na použitie pumpičky, a keď ich 

môžete dodržať,
– vás váš zamestnávateľ poučil o správnom používaní trubičky,
– váš zamestnávateľ overil vašu praktickú znalosť o riadnom používaní trubičky.
• Používajte výlučne s pumpičkami Dräger, pretože používanie pumpičiek od iných 

výrobcov môže viesť k nesprávnemu zobrazovaniu hodnôt.
• Obsah trubičky je toxický a žieravý. Zabráňte prehltnutiu. Zabráňte kontaktu s kožou 

a očami. Pozor, pri otváraní môžu odletieť úlomky skla.
• Trubičku používajte len na určený účel (pozri kapitolu „Účel použitia“).
• Pred každým meraním je nutné vykonať skúšku tesnosti pumpičky s nepoužitou 

trubičkou, aby sa zabránilo prípadným zobrazeniam nesprávnych hodnôt.
• Ohnutím trubičky rozlomte vnútornú sklenú ampulku (1) a skontrolujte prípadné 

poškodenie ochranného obalu trubičky (2). V prípade poškodenia trubičku 
nepoužívajte, pozri obr. 4.

• Pred nasadením trubičky do pumpičky odlomte špičky na všetkých trubičkách, 
pretože inak nebude možné meranie.

• Keď sa nasadzuje trubička, musí čierna šípka smerovať k pumpičke, pretože inak 
meranie nie je možné.

• Trubičky 1 tioéter (Sulfur Mustard) a 4 organické zlúčeniny arzénu a arzín 
obsahujú sklenú ampulku naplnenú tekutým preparátom (1). Sklená ampulka sa musí 
počas merania zlomiť, pretože inak nie je možné meranie, pozri obr. 4.

• Aby ste predišli zobrazeniu nesprávnych hodnôt, používajte iba trubičky, ktoré majú platný 
dátum trvanlivosti a boli skladované výlučne v stanovenom teplotnom rozsahu (pozri obal).

1 Účel použitia
Kvalitatívne meranie prchavých látok, ktoré sa často vyskytujú v nebezpečnom odpade 
z bojových látok.
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Substance Citlivost
Thioether (yperit) 1 mg/m3

Fosgen 0,2 ppm (cca 7 mm světle zelený)
Kyanovodík (HCN) 1 ppm

Organické sloučeniny arsenu a arsin 0,1 ppm arsinu (3 mg/m3 
organické sloučeniny arsenu)

Organické zásadité sloučeniny dusíku 1 mg/m3
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2 Štandardný rozsah merania

3 Okolité podmienky
Počet zdvihov (n): 50 zdvihov
Trvanie merania : cca 3 minúty
Teplota : 5 °C až 30 °C
Vlhkosť : 5 až 15 mg H2O/L
Pri meraniach mimo uvedených rozsahov teploty a vlhkosti sa citlivosti môžu meniť. 
Vodné aerosóly môžu spôsobovať mínusové chyby.
4 Predpoklady
Dodržujte návod na použitie pumpičky a skúšku tesnosti, aj v kombinácii pumpičky s 
neotvorenými trubičkami vloženými do adaptéra. Nameraná hodnota platí len pre miesto 
a čas merania.
5 Vykonanie merania
1 Najskôr trubičky otvorte len na strane pumpičky (smer šípky), inak hrozí 

nebezpečenstvo zranenia pri zastrčení do adaptéra.
2 Keramické ostrie otvárača trubičiek priložte na zošikmenú hranu gumovej lišty a 

narežte konce všetkých 5 trubičiek, pozri obr. 1.
3 Otvárač trubičiek posuňte nadoraz pozdĺž gumovej lišty tak, že keramické ostrie leží 

hore pozri obr. 2.
4 Rukoväť stlačte nadol a špičky trubičky odlomte, pozri obr. 2.
5 Rad trubičiek zastrčte v smere šípky do adaptéra, pozri obr. 3.
6 Trubičky na druhom konci narežte a odlomte, tak ako je popísané v bode 2 – 4.
7 Nasajte vzduch 50-imi zdvihmi cez trubičky. Jeden zdvih trvá 2 až 6 sek.
8 Po použití pumpičku prepláchnite vzduchom.
6 Vyhodnoťte zobrazenie, pozor, bezpodmienečne rešpektujte nasledujúce 

pokyny.
1. Tioéter (Sulfur Mustard) 
Po vykonaní 50 zdvihov sa trubička pre tioéter (č. 1) vyberie z uchytenia. Ohnutím 
trubičky asi o 45° na mieste s dvomi čiernymi bodmi (3) otvoríte reagenčnú ampulku, 
pozri obr. 4. Potom sa musí kvapalina z ampulky kompletne dostať na zobrazovaciu 
vrstvu. Ak sa na žltej indikačnej vrstve ukáže nasledujúca zmena farby v tvare prstenca, 
je prítomný tioéter (Sulfur Mustard).
Zmena farby: žltá → oranžová
Krížové citlivosti: Zobrazujú sa rôzne tioétery. Diferenciácia nie je možná.
2. Fosgén
Trubička (biela a červená predvrstva) pre fosgén (č. 2) sa môže hneď po vykonaní 
50 zdvihov pumpičky vyhodnotiť. Ak sa na žltej indikačnej vrstve ukáže nasledujúca 
zmena farby, znamená to, že je prítomný fosgén.
Zmena farby: žltá → modrozelená
Krížové citlivosti: Kyselina soľná až do 100 ppm nespôsobuje rušenie.
3. Kyanovodík
Trubička (biela a červená predvrstva) pre fosgén (č. 3) sa môže hneď po vykonaní 
50 zdvihov pumpičky vyhodnotiť. Ak sa na žltooranžovej indikačnej vrstve ukáže 
nasledujúca zmena farby, znamená to, že je prítomný kyanovodík.
Zmena farby: žlto-oranžová → červená
Krížové citlivosti: Žiadne rušenie zobrazenia v dôsledku 100 ppm sírovodíka, 300 ppm 
amoniaku, 200 ppm oxidu siričitého, 50 ppm oxidu dusičitého, 1000 ppm akrylnitrilu a 
1000 ppm kyseliny soľnej. Sírovodík sfarbí predvrstvu do tmavohneda, to však nemá 
vplyv na zobrazenie kyanovodíka.
4. Organické zlúčeniny arzénu a arzín
Trubička pre organické zlúčeniny arzénu a arzín (č. 4) sa vyberie z uchytenia. Ak sa po 
50 zdvihoch dá na svetložltej indikačnej vrstve rozpoznať sivý prstenec, znamená to, že 
je prítomný arzín. Ďalšia skúška na prítomnosť organických zlúčenín arzénu potom už 
nie je možná.
Ak po 50 zdvihoch nenastane žiadna indikácia, môže sa s tou istou trubičkou ďalej 
testovať prítomnosť organických zlúčenín arzénu. Trubičku prelomte medzi čiernymi 
bodmi (3) tak, aby sa zlomila reagenčná ampulka, pozri obr. 4. Urobte 8 zdvihov. 
Posúdenie: tmavý prstenec na svetlom základe: prítomné sú organické zlúčeniny arzénu.
Zmena farby: svetložltá → sivá
Krížové citlivosti: Fosforovodík sa zobrazuje rovnako ako arzénovodík pred otvorením 
ampulky, avšak s rozdielnou citlivosťou.
5. Organické zásadité zlúčeniny dusíka
Trubička pre organické zásadité zlúčeniny dusíka (č. 5) sa môže hneď po vykonaní 
50 zdvihov pumpičky vyhodnotiť. Ak sa na žltej indikačnej vrstve ukáže nasledujúca 
zmena farby v tvare prstenca, znamená to, že sú prítomné organické zásadité zlúčeniny 
dusíka.
Zmena farby: žltá → oranžovočervená
Krížové citlivosti: Zobrazujú sa rozličné organické zlúčeniny dusíka. Diferenciácia nie je 
možná.

POZOR
Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia. Aj keď je výsledok simultánneho testu negatívny, 
nedá sa vylúčiť prítomnosť iných nebezpečných substancií. Simultánny test sa nemôže 
znovu použiť ani po negatívnom výsledku. Po uplynutí dátumu exspirácie už trubičky 
nepoužívajte. Trubičky zlikvidujte podľa miestnych predpisov alebo ich vráťte v obale. 
Skladujte na mieste zabezpečenom pred nepovolanými osobami.

7 Ďalšie informácie
Na páske na obale sa nachádzajú objednávkové číslo, dátum spotreby, skladovacia 
teplota a číslo série. V prípade otázok uveďte číslo série.

OPOZORILO
DA PREPREČITE TEŽKE TELESNE POŠKODBE, UPOŠTEVAJTE NASLEDNJE 
VARNOSTNE NAPOTKE:
• Cevke Dräger-Tube® uporabljajte, samo če
– popolnoma razumete in upoštevate ta navodila za uporabo in navodila za uporabo 

črpalke za cevke,
– vas je vaš delodajalec poučil o pravilni uporabi cevk,
– ste vašemu delodajalcu že praktično prikazali, da obvladate pravilno uporabo cevk.
• Uporabljajte izključno s črpalko za cevke, saj lahko zaradi uporabe črpalk drugih 

proizvajalcev prikaz ni pravilen!

• Vsebina cevk je strupena/jedka. Ne zaužijte je. Preprečite stik s kožo in očmi. 
Odpirajte previdno, saj lahko drobci stekla odletijo.

• Cevko uporabljajte samo v skladu z namensko uporabo (glejte poglavje "Namen uporabe").
• Pred vsako meritvijo preglejte tesnost črpalke za cevke z neuporabljeno cevko, da 

preprečite napačne rezultate meritev.
• Ko z zvijanjem cevke prelomite notranjo stekleno ampulo (1), preverite, ali se je zaščitni 

ovitek cevke (2) poškodoval. Če so cevke poškodovane, jih ne uporabljajte, glejte sliko 4.
• Preden cevke vstavite v črpalko za cevke, odlomite konice vseh cevk, sicer merjenje 

ni mogoče.
• Pri uporabi cevk mora črna puščica kazati proti črpalki za cevke, sicer merjenje ni mogoče.
• Cevki za 1 tioeter (žveplov iperit) in 4 organske arzenove spojine in arzin vsebujeta 

stekleno ampulo (1), napolnjeno s tekočim preparatom. Stekleno ampulo morate med 
odvzemom vzorca prelomiti, da omogočite izvajanje merjenja, glejte sliko 4.

• Da preprečite napačne rezultate meritev, uporabljajte samo cevke z veljavnim rokom 
uporabe, skladiščene izključno v predpisanem temperaturnem območju (glejte embalažo).

1 Namen uporabe
Kvalitativno merjenje hlapljivih snovi, ki so pogosto v starih bojnih sredstvih.
2 Standardno meritveno območje

3 Pogoji v okolju
Število stiskov : 50 stiskov
Trajanje meritve : pribl. 3 minute
Temperatura : 5 °C do 30 °C
Vlažnost : 5 do 15 mg H2O/L
Pri meritvah zunaj navedenih območij za temperaturo in vlažnost se lahko občutljivosti 
spremenijo. Vodni aerosoli lahko povzročijo negativne napake.
4 Pogoji
Upoštevajte navodila za uporabo črpalke za cevke in preizkus tesnosti, tudi v kombinaciji 
črpalke za cevke z neodprtimi cevkami, vstavljenimi v adapter. Merilna vrednost se 
nanaša samo na kraj in čas meritve.
5 Izvedba meritev
1 Nato cevke odprite samo na strani črpalke (smer puščice), v nasprotnem primeru 

obstaja nevarnost telesne poškodbe pri vstavljanju v adapter.
2 Keramično rezilo odpirača cevk položite na poševen rob gumijaste letve in z njim 

zarežite vseh 5 konic cevk, glejte sliko 1.
3 Odpirač cevk potisnite popolnoma preko gumijaste letve, keramično rezilo je zgoraj, 

glejte sliko 2.
4 Ročaj pritisnite navzdol in odlomite konice cevk, glejte sliko 2.
5 Niz cevk v smeri puščice vstavite v adapter, glejte sliko 3.
6 Cevke zarežite in jih odlomite še na drugem koncu, kot je opisano v točkah 2–4.
7 S 50 stiski vsesajte zrak skozi cevke. En stisk traja 2 do 6 s.
8 Po uporabi črpalko za cevke izpihajte z zrakom.
6 Obvezno upoštevajte prikaze.
1. Tioeter (žveplov iperit) 
Ko napravite 50 stiskov, cevko za tioeter (št. 1) vzemite iz držala. Cevko za pribl. 45° prepognite 
na mestu z dvema črnima pikama (3) in odprite ampulo z reagentom, glejte sliko 4. Nato 
morate vso tekočino iz ampule spraviti v prikazno plast. Če na rumeni prikazni plasti pride do 
naslednje spremembe barve v obliki obroča, je prisoten tioeter (žveplov iperit).
Sprememba barve: rumena → oranžna
Navzkrižne občutljivosti: Prikazani so različni tioetri. Razlikovanje ni možno.
2. Karbonilklorid
Cevko (bel in rdeč prednji sloj) za karbonilklorid (št. 2) lahko ovrednotite takoj po 50 stiskih 
črpalke. Če na rumeni prikazni plasti pride do naslednje spremembe v barvi, je prisoten 
karbonilklorid.
Sprememba barve: rumena → modrozelena
Navzkrižne občutljivosti: solna kislina do 100 ppm ne moti prikaza.
3. Cianovodik
Cevko za cianvodik (št. 3) lahko ovrednotite takoj po 50 stiskih črpalke. Če na rumenooranžni 
prikazni plasti pride do naslednje spremembe v barvi, je prisoten cianvodik.
Sprememba barve: rumenooranžna → rdeča
Navzkrižne občutljivosti: Prikaza ne moti 100 ppm vodikovega sulfida, 300 ppm 
amonijaka, 200 ppm žveplovega dioksida, 50 ppm dušikovega dioksida, 1000 ppm 
akrilnitrila in 1000 ppm solne kisline. Vodikov sulfid prednji sloj obarva temnorjavo, kar 
pa ne vpliva na prikaz vsebnosti cianvodikove kisline.
4. Organske arzenove spojine in arzin
Cevka za organske arzenove spojine in arzin (št. 4) je odstranjena iz držala. Če po 
50 stiskih na svetlorumeni prikazni plasti opazite siv obroč, je prisoten arzin. Preverjanje 
vsebnosti organskih arzenovih spojin nato ni več mogoče.
Če po 50 stiskih ni spremembe v barvi, lahko z isto cevko preverite še vsebnost 
organskih arzenovih spojin. Cevko med črnimi pikami zapognite tako (3), da se zlomi 
ampula z reagentom, glejte sliko 4. Napravite 8 stiskov. Vrednotenje: temen obroč na 
svetli podlagi: prisotne so organske arzenove spojine.
Sprememba barve: svetlorumena → siva
Navzkrižne občutljivosti: Vsebnost fosfina se prav tako kot vsebnost arzina prikaže pred 
odprtjem ampule, vendar z drugačno občutljivostjo.
5. Organske bazične dušikove spojine
Cevko za organske bazične dušikove spojine (št. 5) lahko ovrednotite takoj po 50 stiskih 
črpalke. Če pride na rumeni prikazni plasti do naslednje spremembe barve v obliki 
obroča, so prisotne organske bazične dušikove spojine.
Sprememba barve: rumena → oranžnordeča
Navzkrižne občutljivosti: Prikažejo se vsebnosti različnih organskih dušikovih spojin. 
Razlikovanje ni možno.

PREVIDNO
Nevarnost za zdravje. Če je rezultat istočasnega preverjanja negativen, prisotnosti 
drugih nevarnih snovi ni mogoče izključiti. Kompleta za istočasno preverjanje tudi po 
negativnem rezultatu ne smete ponovno uporabiti. Po poteku roka uporabe cevk ne 
uporabljajte več. Cevke odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi ali jih vrnite v 
embalaži. Hranite izven dosega nepooblaščenih oseb.

7 Ostale informacije
Na embalažnem traku so številka naročila, rok uporabe, temperatura shranjevanja in 
serijska številka. Pri povpraševanju navedite serijsko številko.

Substancia Citlivosť
Tioéter (Sulfur Mustard) 1 mg/m3

Fosgén 0,2 ppm (cca 7 mm svetlozelený)
Kyanovodík (HCN) 1 ppm

Organické zlúčeniny arzénu a arzín 0,1 ppm arzín (3 mg/m3 
organické zlúčeniny arzénu)

Organické zásadité zlúčeniny dusíka 1 mg/m3

sl Za vašo varnost

Aktivna snov Občutljivost
Tioeter (žveplov iperit) 1 mg/m3

Karbonilklorid 0,2 ppm (pribl. 7 mm svetlozelene)
cianvodikova kislina (HCN) 1 ppm

Organske arzenove spojine in arzin 0,1 ppm arzina (3 mg/m3 
organskih arzenovih spojin)

organske bazične dušikove spojine 1 mg/m3
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