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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

ชื่อผลิตภัณฑ์: NOSOZYM® 
Registration number: Not applicable-Mixture of substances 
ประโยชน์: ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 
ชื่อท่ีอยู่ผู้ผลิต: MEDALKAN- TECHNIKI EMPORIKI STAVRIDIS LTD 
Michalakopoulou 102, P.C. 11528, Athens, Greece     Tel. 2107484847, Fax. 210 7772009 
e-mail: contact@medalkan.gr 
website: www.medalkan.com 

    
2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

           □ สารที่ระเบิดได้                 □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                       □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                             □ สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                     สารทำกัดกร่อนได้                             □ สารก่อมะเร็ง  
             สารก่อความระคายเคือง 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

 
Chemical characterization: Mixtures 
Description: Cleaning agents 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

สัมผัสตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อน (ถ้ามี) ลืมตาให้กว้างเพื่อให้น้ำไหลผ่านปริมาณมาก อย่างน้อย 15 นาที และถ้ามีอาการ
ระคายเคืองตาอยู่ ให้ไปพบแพทย์ทันที 

ผิวหนัง: ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ ถ้ามีอาการระคายเคืองอยู่ ให้ไปพบแพทย์ 
การหายใจ: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ นำส่งแพทย์ทันที 

 การรับประทาน: ดื่มน้ำปริมาณมาก แล้วนำส่งแพทย์ทันที หากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ห้ามให้อาหารหรือน้ำทางปาก 

5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

         สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม : ละอองน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ และผงเคมีแห้ง  
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัสดุที่หกรั่วไหล 
ทางผิวหนัง และดวงตา หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสาร ควรใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตากันสารเคมี หรือ face shield นำคนที่
ไม่เก่ียวข้องออกจากบริเวณ 

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด: ดูดซับด้วยทราย ดินเบา (diatomite) ซิลิกาเจล 
   

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)   

ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร ทางผิวหนัง ดวงตา และเสื้อผ้า 

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย: ปิดให้สนิท เก็บในที่แห้งและเย็น ป้องกันไม่ให้ถูกความร้อนและแสงแดด เก็บในบริเวณ

ที่ระบายอากาศได้ดี จัดเก็บแยกออกจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้     

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)   

  การคุ้มครองส่วนบุคคล: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร ทางผิวหนัง ดวงตา และเสื้อผ้า 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)  

ลักษณะทั่วไป: ของเหลว สีน้ำเงิน-เขียว ใส                  กลิ่น: เฉพาะตัว  
pH ที่ 20๐C: 7-8                                  จุดวาบไฟ (flash point): ไม่ติดไฟ 
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง: ไม่ลุกติดไฟได้เอง  ความสามารถในการละลายได้ในน้ำ: Fully miscible 

ความหนืด ที่ 20๐C: <50 mPas 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)   

ความเสถียรทางเคมี: เสถียรภายใต้สภาวะปกติ   
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย: ไม่มีข้อมูล 
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: ไม่มีข้อมูล 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

 พบการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ไม่มีข้อมูล 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น  
บรรจุภัณฑ์ที่ทำความสะอาดแล้ว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

ไม่สามารถระบุได้ 
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15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

           Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 
 REACH Regulation 1907/2006/EC 
 Regulation (EU) 2015/830 
 CLP Regulation 1272/2008/EC 
 Directive 98/24/EC on the protection of health and safety of workers from the risks related to chemicals 
agents at work. 
 Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and 
health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding, as ammended 
 Council Directive 94/33/EC on the protection of young people at work, as ammended. 
 Regulation (EC) No.648/2004 on detergents, as amended. 
 Directive 2012/18/EU 
 Named dangerous substances - ANNEX I Substance is not listed. 
 REGULATION (EC) No 1907/2006 ANNEX XVII Conditions of restriction: 65 
 National regulations: 
 Other regulations, limitations and prohibitive regulations 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  
 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     
               (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
                 ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                        นายแพทย์ชำนาญการ 

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

 
 
 
 
แก้ไขครั้งที่ 01 – 18/12/2563 


