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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

           ชื่อผลิตภัณฑ์: Prosept® Impression 
            ประโยชน์: ฆ่าเชื้อโรคบนแม่พิมพ์ฟันยาง และถาดฟันยาง 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดจำหน่าย: บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 5 ซ. ประชานุกูล 3 (รัชดาภิเษก 66) 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800  

ผลิตโดย: Hygiene360 AG Büelstrasse 17 8330 Päffikon ZH, Switzerland 
Tel: Switzerland +41 (0)55 511 22 33  EMail: info@hygiene360.com 

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

           □ สารที่ระเบิดได้                 □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                       □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                              สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                     สารทำกัดกร่อนได้                             □ สารก่อมะเร็ง  
           อ่ืนๆ ระบุ ....................... 
     สัญลักษณ์แสดงประเภทความเป็นอันตราย  

                                                   

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ:   

ชื่อสารเคมี CAS number ความเข้มข้น 
BenzylC1216alkyldimethy l ammonium chloride 68424851 30%  < 50% 
Isotridecanol, ethoxylated 69011365 2.5%  < 5% 

 

 4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การหายใจ: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ  ถ้าไม่รู้สึกตัว ให้นำส่งแพทย์ทันที  

การสัมผัสดวงตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก (ถ้ามี )ถ่างเปลือกตาบนและล่าง ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 

15 นาที ไปพบแพทย์ทันที 

การสัมผัสทางผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออก ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ไปพบแพทย์ 

การรับประทาน: ล้างบริเวณปากด้วยน้ำ ให้ดื่มน้ำปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามให้ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวรับน้ำหรืออาหาร 
นำส่งแพทย์ทันที  
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: ละอองน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม และผงเคมีแห้ง  

สารดับเพลิงท่ีไม่เหมาะสม: Water jet  

ความเป็นอันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี: วัสดุที่ไหม้ติดไฟจะมีควันที่อาจก่อให้เกิดความระคายเคือง  

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสาหรับนักผจญเพลิง: สวมหน้ากากป้องกันการหายใจให้เหมาะสม 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัสดุที่หกรั่วไหล 
ควรใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ รองเท้า แว่นตากันสารเคมี นำคนที่ไม่เก่ียวข้องออกจากบริเวณ 

ข้อควรระวังด้านส่ิงแวดล้อม: เจือจางสารด้วยน้ำปริมาณมาก ไม่ให้ปล่อยสู่ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ เน่ืองจากมีความ
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ 

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด: ดูดซับด้วยทราย ดินเบา (diatomite) ซิลิกาเจล ขี้เลื่อย 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

- เปิดใช้สารอย่างระมัดระวัง ไม่ให้สัมผัสโดนผิวหนัง และดวงตา 
- สวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น ถุงมือ แว่นตาป้องกันสารเคมี  
- ไม่ให้ผสมสารน้ีกับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
- อ่านวิธีการใช้งานบนฉลากผลิตภัณฑ์โดยละเอียด ปฏิบัติตามวิธีการเจือจางสารก่อนใช้งาน 
- ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้งาน 
- ล้างมือทุกครั้งหลังใช้งาน 
- ปิดบรรจุภัณฑ์ให้สนิท เก็บในที่แห้งและเย็น ให้ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง และอาหาร 
- เก็บให้ห่างจากกรดแก่ เบส และสารออกซิไดซ์  

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

Control parameters 

  
การควบคุมการรับสัมผัส 
 ใส่ถุงมือ แว่นตาป้องกันสารเคมี รองเท้าหรือรองเท้าบู๊ท ขณะใช้งาน 
- ล้างมือหลังจากใช้งานทุกครั้ง 
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารทางผิวหนัง ดวงตา และเสื้อผ้า 
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9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)  

pH: 10.5 – 12.5     pH ของสารละลายที่เจือจางแล้ว: 8.6-10.6                                
 จุดหลอมเหลว: ไม่มีข้อมูล                                    จุดเดือด: ไม่มีข้อมูล 

จุดวาบไฟ (flash point): ไม่มีข้อมูล   อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง: ไม่ลุกติดไฟได้เอง  
ความหนาแน่นสัมพัทธ์: 1.02 g/cm³   ความสามารถในการละลายได้ในน้ำ: Fully miscible 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)   

 ความเสถียร: คงตัวที่อุณหภูมิ และสภาวะปกติ หากยังไม่หมดอายุ 
 การสลายตัวด้วยความร้อน/ สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: ไม่เกิดการสลายตัวหากมีการใช้-การจัดเก็บตามข้อกำหนด 
 วัสดุท่ีเข้ากันไม่ได้: กรด/เบสแก่ เหล็กที่ไม่แข็งตัว 
  ความเป็นอันตรายท่ีเกิดจากการสลายตัวของสารเคมี: ไม่มี 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน: 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนูพุก: LD50 (Oral, Rat) : 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

           การสัมผัสทางผิวหนัง: ระคายเคืองผิวหนัง และเยื่อบุ ทำให้แสบร้อน  
การสัมผัสทางดวงตา: ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

Ecotoxicity: สารละลายที่เจือจางสำหรับพร้อมใช้ไม่มีความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ แต่สารเข้มข้นที่ยังไม่เจือจางจะเป็นพิษ
ต่อระบบนิเวศบนบก (Terrestrial Ecosystems) ในระยะยาว 

ไม่ให้ปล่อยสารเข้มข้นน้ีสูท่่อระบายน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ เน่ืองจากมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัด: สามารถทิ้งสารที่ผ่านการเจือจางสำหรับพร้อมใช้สู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้ โดยอนุญาตให้ทิ้งสารปริมาณไม่เกิน 100  
มิลลิลิตรต่อวัน โดยต้องเจือจางกับน้ำประปาในอัตราส่วน 1:30 ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้ 

ทิ้งภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น และสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ หากล้างภาชนะด้วยน้ำ 
ให้สะอาดแล้ว 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

14.1 UN number: 1903 
14.2 UN proper shipping name 
       14.2.1 ADR/RID/SDR 

   DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (BenzylC1216alkyldimethylammonium chloride) 
       14.2.2 IMDG Code / ICAOTI / IATADGR 

   DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (BenzylC1216alkyldimethylammonium chloride) 
14.3 Transport hazard class(es): 8 (Corrosive substances) 
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14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information) (ต่อ) 

14.4 Packing group: III (Substances presenting low danger) 
       14.4.1 Hazard Label: 8 
       14.4.2 LQ: 5 l 
14.5 Environmental hazards:   
       ADR/RID / IMDGCode / ICAOTI / IATA DGR: Yes 

                Marine pollutant: Yes 
14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code: 

   This product is not delivered in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

กฎระเบียบทางด้าน ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะกับสารเคมีนั้น 
The product has been classified and marked in accordance with Regulation (EC) No.1272/2008 (CLP). The  

product complies with requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Regulation (EC) No. 648/2004 
(Detergents Regulation), Regulation (EU) No. 528/2012 (Biocides Regulation), and Directive 93/42/EC (Medical Devices 
Directive) if applicable. 

16. ข้อมูลอื่นๆ (other information)  
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     
               (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
                 ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                        นายแพทย์ชำนาญการ 

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง    

 

 

แก้ไขครั้งที่ 01 – 24/12/2563 


