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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

           ชื่อผลิตภัณฑ์: Dentosuc daily AD pur 
            ประโยชน์: ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค สำหรับระบบท่อ Suction ของงานทันตกรรม             

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดจำหน่าย: Müller-Omicron GmbH & Co. KG, Schlosserstrasse 1  
DE-51789 Lindlar (Made in Germany) 
Tel: +49 (0)2266-4742-0, Fax: +49 (0)2266-4742-26, Email: info@mueller-omicron.de 

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:   

 

 4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การหายใจ : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ  ถ้าไม่รู้สึกตัว ให้นำส่งแพทย์ทันที  

การสัมผัสดวงตา: ถ่างเปลือกตาบนและล่าง แล้วล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ให้น้ำไหลผ่าน ไปพบแพทย์ทันที 

การสัมผัสทางผิวหนัง: ล้างออกด้วยน้ำและสบู่ ให้น้ำไหลผ่านปริมาณมาก หากมีอาการระคายเคือง ควรไปพบแพทย์ 

การรับประทาน: ดื่มน้ำปริมาณมาก นำส่งแพทย์ทันที  
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

 สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาวะโดยรอบ 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัสดุที่หกรั่วไหล 
ทางผิวหนัง ดวงตา และการสูดดม ควรใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี แว่นตากันสารเคมี หรือ face shield นำคนที่ไม่
เก่ียวข้องออกจากบริเวณ 

ข้อควรระวังด้านส่ิงแวดล้อม: เจือจางสารด้วยน้ำปริมาณมาก ไม่ให้ปล่อยสู่ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ เน่ืองจากมีความ
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ 

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด: ดูดซับด้วยทราย ดินเบา (diatomite) ซิลิกาเจล ขี้เลื่อย 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

ปิดให้สนิท เก็บในที่แห้งและเย็น ที่มีการระบายอากาศได้ดี  

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

Control parameters 

 
การควบคุมการรับสัมผัส 
- เก็บให้ห่างจากอาหาร และเครื่องดื่ม 
- ล้างมือหลังจากใช้งานทุกครั้ง 
- หากสารหกใส่เสื้อผ้า ควรถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารออกทันที 
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารทางผิวหนัง และดวงตา 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)  

ลักษณะทั่วไป: ของเหลว    กลิ่น: เฉพาะตัว  
pH ที่ 20๐C: 9     จุดเดือด: 100๐C                                   
จุดวาบไฟ (flash point): >100๐C   อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง: ไม่ลุกติดไฟได้เอง  
ความดันไอที่ 20๐C: 23 hPa    ความหนาแน่นที่ 20๐C: 1 g/cm³ 
ความสามารถในการละลายได้ในน้ำ: Fully miscible 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)   

 การสลายตัวด้วยความร้อน/ สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: ไม่เกิดการสลายตัวหากมีการใช้-การจัดเก็บตามข้อกำหนด 
 ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย: ไม่มีข้อมูล 
 วัสดุท่ีเข้ากันไม่ได้: ไม่มีข้อมูล 
  ความเป็นอันตรายท่ีเกิดจากการสลายตัวของสารเคมี: ไม่มีข้อมูล 
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11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน: 

 
           การสัมผัสทางผิวหนัง: กัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง  

การสัมผัสทางดวงตา: ทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและระคายเคืองต่อดวงตา 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

Water hazard class 2 (German Regulation) (Self-assessment): hazardous for water 

ไม่ให้ปล่อยสารน้ีสูท่่อระบายน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ เน่ืองจากมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัด: ทิ้งภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น อย่าปล่อยสารน้ีลงท่อระบายน้ำโดยตรง อย่า 
ปล่อยน้ำที่เกิดจากการล้าง หรือทำความสะอาดสารน้ีลงท่อระบายน้ำ แต่ควรบำบัดน้ำก่อน 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  
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14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information) (ต่อ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 
· Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 GHS label elements 
· Directive 2012/18/EU 
· Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower-tier requirements 200 t 
· Qualifying quantity (tonnes) for the application of upper-tier requirements 500 t 
· REGULATION (EC) No 1907/2006 ANNEX XVII Conditions of restriction: 3 
· 15.2 Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out. 

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

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง    

แก้ไขครั้งที่ 01 – 7/12/2563 


