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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

         ชื่อผลิตภัณฑ์: Vacucid 
         CAS registry number (Chemical Abstract Services): 138698-36-9 
         ประโยชน์: น้ำยาฆ่าเชื้อพื้นผิว 
         ชื่อที่อยู่ ผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้จัดจำหน่าย: UNIDENT S.A. - ANIOS Int' Dental Group. 
                  : Rue François-Perreard 4 - Case postale 142.CH-1225.CHENE-BOURG.SUISSE. 
         หมายเลขโทรศัพท์ +41 22 839 79 00. Fax: +41 22 839 79 10. 
  

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

           □ สารที่ระเบิดได้                 □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                       □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                             □ สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                     สารทำกัดกร่อนได้                             □ สารก่อมะเร็ง  

           อ่ืนๆ ระบุ ....................... 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

    ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :   
Hazardous substances present on their own: 
(Present in the preparation at a sufficient concentration to give it the toxicological characteristics it would 

have in a 100% pure state) 
PREPARATION 1353 | Concentration >=50.00% and <100.00%. Symbol: Xi N R: 38-41-51/53 
Other substances representing a hazard: 
CAS 138698-36-9 CE 270-331-5 N-DECYL-N-ISONOYL-N, N-DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE | Concentration 

>=2.50% and <10.00%.   Symbol: C N R: 34-50-22 
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

 การสูดดม: เคลื่อนย้ายบุคคลออกจากบริเวณที่มีแสง และพาผู้ป่วยออกไปข้างนอกที่มีอากาศถ่ายเท  
การกระเด็นหรือสัมผัสกับดวงตา : ให้ถอดคอนแทคเลนส์ (ถ้ามี) ล้างตาด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลา 15 นาที  พบแพทย์ทันที 

การกระเด็นหรือสัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนหรือเปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำ ถ้าบริเวณที่ปนเปื้อนแพร่หลาย 
และ/หรือมีความเสียหายต่อผิวหนังต้องพบแพทย์ทันที 

การกลืนกิน: ล้างปาก ไม่ควรดื่ม ไม่ทำให้อาเจียน พบแพทย์โดยทันที  
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

 ผลิตภัณฑ์ไม่ไหม้ด้วยตัวเอง 
 สารดับเพลิงที่เหมาะสม: โฟม ทราย คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ 
 อุปกรณ์ป้องกันตัว: ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบป้องกัน และชุดป้องกัน 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

ข้อควรระวังส่วนบุคคล: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา  
ข้อควรระวังด้านส่ิงแวดล้อม:  
เก็บและควบคุมการรั่วไหล หรือหกรั่วไหลด้วยวัสดุดูดซับที่ไม่ติดไฟ เช่น ทราย Vermiculite ดินเบาในถังเพื่อกำจัดของเสีย 
ป้องกันไม่ให้วัสดุไหลเข้าไปในท่อระบายน้ำหรือทางน้ำ  
ใช้ถังเพื่อกำจัดของเสียที่ถูกนำกลับคืนมาตามระเบียบที่บังคับใช้  
หากผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนทางน้ำแม่น้ำหรือท่อระบายน้ำให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนตามกฎหมาย  

วิธีการทำความสะอาด: ดูดซับผลิตภัณฑ์ที่หกด้วยวัสดุดูดซับที่ไม่ติดไฟ และกวาดเสียดังกล่าวลงในถังกำจัด อย่าผสมกับของ 

เสียอ่ืนๆ ล้างพื้นผิวที่ปนเปื้อนให้สะอาดด้วยน้ำ อย่าเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 
 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)    

ข้อบังคับเก่ียวกับสถานที่เก็บรักษาใช้กับการฝึกอบรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์  
 การจัดการ:   
    ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ภายนอก - ห้ามกลืน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังตาและเสื้อผ้า ใช้งานตามคำแนะนำบนฉลาก 
 อุปกรณ์และขั้นตอนที่แนะนำ: เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่ระบุไว้ในฉลากและกฎระเบียบด้าน
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ต้องไม่สัมผัสกับตา และแหล่งน้ำใกล้เคียง. 

การจัดเก็บ: เก็บในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทได้ดีระหว่าง 5-35 องศาเซลเซียส เก็บภาชนะให้แน่นสนิท เก็บเฉพาะในชุดเดิม
เท่าน้ัน ห้ามใช้หลังจากวันหมดอายุที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์ เก็บให้พ้นมือเด็ก 
 

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

 การป้องกันมือ: สวมถุงมือที่เหมาะสม เช่น ถุงมือไนไตรล์ น้ำยางข้น 
 การป้องกันดวงตาและใบหน้า: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา สวมแว่นตานิรภัย  
 มาตรการด้านสุขภาพ: 
 ห้ามรับประทานอาหารดื่มหรือสูบบุหรี่ในระหว่างการใช้งาน 
   ล้างมือทุกครั้งหลังการใช้งาน 
    หลังจากใช้งานแต่ละครั้งควรล้างอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทั้งหมด 
 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

 ข้อมูลท่ัวไป: 
 สถานะทางกายภาพ: ของไหลเหลว 
ข้อมูลด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญ:  

 ความเป็นกรด - ด่างของสารหรือการเตรียมตัว: มีฤทธ์ิเป็นกรดมาก  
 ความหนาแน่น: > 1                ความสามารถในการละลายน้ำ: ละลายได้                 สี: สีเหลือง  
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10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

 สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: อย่าผสมกับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
 อันตรายท่ีเกิดจากการสลายตัว: อาจเกิดการสลายตัวที่อุณหภูมิสูงเป็นอันตราย เช่น ควันคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอน –
มอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ เป็นต้น 
 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

การสูดดม: ระคายเคืองในทางเดินหายใจ 
 การกลืนกิน: เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร ปวดท้อง ปวดศีรษะ และคลื่นไส้ 
 การสัมผัสกับผิวหนัง: ระคายเคืองผิวหนัง มีอาการคันเบาถึงปานกลาง รู้สึกแสบร้อน 
 การสัมผัสกับดวงตา: อาจเกิดความเสียหายร้ายแรงดวงตา หรือไม่สบายหรือปวดมาก ตาไหล บวมของเยื่อบุตา 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ลงในท่อระบายน้ำหรือทางน้ำ  
ข้อมูลต่อไปน้ีเป็นข้อมูลจากสารประกอบ 

 ความคงทนและความสามารถในการย่อยสลาย: 
 สารลดแรงตึงผิวที่มีอยู่ในสารผสมน้ีเป็นไปตามเกณฑ์การย่อยสลายทางชีวภาพตามที่กำหนดไว้ใน Regulation (EC) No.  

648/ 2004 on 
 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์: เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมทางน้ำ ตาม
ข้อกำหนด 2006/8/ EC: 

การจำแนกประเภทของสารเตรียมน้ีคำนึงถึงการปรับเปลี่ยนที่กำหนดโดย Directive 2006/8 / EC 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ อย่าเทลงสู่ทางน้ำ  
ของเสีย: รีไซเคิล หรือทิ้งตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้โดยผู้จัดเก็บ หรือบริษัทที่ได้รับอนุมัติ อย่าปนเปื้อนพื้นหรือน้ำกับของ

เสียอย่าทิ้งของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม 
 บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว: ล้างภาชนะ เก็บฉลากไว้ในภาชนะ ส่งมอบให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
            รหัสของของเสีย (Decision 2001/573 / EC, Directive 2006/12 / EEC, Directive 94/31 / EEC เรื่องขยะอันตราย): 18 
01 06 * สารเคมีประกอบด้วยหรือมีสารอันตราย 
  

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

 ผลิตภัณฑ์ขนส่งที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ADR สำหรับถนน RID สำหรับรถไฟ IMDG for sea และ ICAO / IATA สำหรับ
การขนส่งทางอากาศ (ADR 2007 - IMDG 2006 - ICAO / IATA 2007) 
 UN3082 = สารอันตรายจากสิ่งแวดล้อมน้ำยาเหลว N.O.S. (HYDROCHLORIDE BIGUANIDE POLYHEXAMETYLENE) 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

 ผลิตภัณฑ์น้ีไม่ได้จัดว่าเป็นสารไวไฟ 
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16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  

  แหล่งอ้างอิง  
  http://www.rmo-deutschland.de/files/549-fastride/Sicherheitsdatenbl/MSDS_Vacucid__EN.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

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

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 
 


