ตามข้อบังคับ (EC) หมายเลข 1272/2008

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ภาษา : ภาษาไทย

แก้ไข: 3.01
แก้ไข: 2021-03-08

1: ข้อมูลเกี่ยวกับสาร / ส่วนผสม
1. ชื่อผลิตภัณฑ์

ส่วนผสม

ชื่อผลิตภัณฑ์

Ultra Physiological Routine Kit

รหัสผลิตภัณฑ์

80-6000-06

หมายเลข CAS
ชื่ออื่น

5056336800017

IUPAC
หมายเลข MFCD
EC/EINECS
Index-No

หมายเลข REACH

2. ใช้ระบุสารหรือส่วนผสมที่ ี่ยว ้อ

ละ า นะนาที่ า ป็น

การวิจัยและพัฒนาการวินิจฉัยในหลอดทดลอง

3. รายละ อียด ี่ยว ับซัพพลาย ออร์ อ อ สาร ้อมูล ี่ยว ับ วาม
ปลอดภัย
Biochrom Ltd
Unit 7, Enterprise Zone,3970 Cambridge Research Park
Waterbeach
โทรศัพท์:
Cambridge

+44 (0)1223 423723

CB25 9PE

แฟกซ์:

+44 (0)1223 420164

United Kingdom

อีเมล:

enquiries@biochrom.co.uk

4. หมาย ล โทรศัพท์ฉุ ฉิน
+44 (0)1223 427890 -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย
1. ประ ภท อ สาร ละส่วนผสม
H226

Flam. Liq. 3

H302

Acute Tox. 4

H311 + H331 Acute Tox. 3
H315

Skin Irrit. 2

H319

Eye Irrit. 2

H335

STOT SE 3

H361d

Repr. 2

H370

STOT SE 1

2. อ

์ประ อบฉลา

คาสัญญาณ

อันตราย

้อ วามอันตราย
H226

ของเหลวและไอที่ติดไฟได้

H302

เป็นอันตรายหากกลืน

H311 + H331

ก่อให้เกิดพิษหากสัมผัสถูกผิวหนังหรือสูดดม

H315

ก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง

H319

ก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงที่ดวงตา

H335

อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ระบบทางเดินหายใจ

H361d

คาดว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กที่ยังไม่เกิด

H370

ก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ (ตา)
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วลี ี่ยว ับ ารระมัดระวั
P201

ปฏิบัติตามตาแนะนาพิเศษก่อนใช้

P210

เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน – ห้ามสูบบุหรี่

P233

ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท

P260

ห้ามสูดดมฝุ่น/หมอก/ก๊าซ/ละออง/ไอ/สปเรย์

P280

สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/ป้องกันดวงตา/ป้องกันใบหน้า

P303 + P361
+ P353

หากโดนผิวหนัง (หรือผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกโดยทันที ชาระล้างผิวหนังด้วยน้าสะอาดหรืออาบน้า

P304 + P340

หากสูดดม: นาผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิและพยายามจัดท่าทางให้สะดวกสบายต่อการหายใจ

P312

โทรแจ้งศูนย์พิษวิทยาหรือหมอ/แพทย์โดยทันที หากคุณรู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดี

P370 + P378

ในกรณีเพลิงไหม้: ใช้ น้า สาหรับการดับเพลิง

P403 + P235

จัดเก็บในสถานที่ที่มีการถ่ายเทอากาศดี เก็บไว้ในที่เย็น

P501

กาจัดสาร/ภาชนะไปยัง ภาชนะของเสียอันตรายที่เหมาะสม

3. อันตรายอื่น
May be fatal or cause blindness if swallowed.
Cannot be made non-poisonous

3. องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
2. ส่วนผสม
ชื่อผลิตภัณฑ์

อันตราย

วาม

้ม ้น

Lithium Buffer 1
Lithium Buffer 2
Lithium Buffer 3
Lithium Buffer 4
Lithium Buffer 5
Lithium Regeneration Buffer 6
H315, H319 Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2
Ultra Ninhydrin Solution
H226, H302, H311 + H331, H361d, H370 Acute Tox. 3,
Acute Tox. 4, Flam. Liq. 3, Repr. 2, STOT SE 1
Ultrosolve Plus
H302 Acute Tox. 4
4. มาตรการปฐมพยาบาล
1. าอธิบาย ี่ยว ับมาตร ารปฐมพยาบาล
การสัมผัสผิวหนัง
การสัมผัสทางดวงตา
การกลืนกิน

อาบน้าด้วยน้าไหลเป็นเวลา 15 นาที
หามทาใหอาเจียน
ล้างออกด้วยน้าสะอาด
ปรึกษาแพทย์

การสูดดม
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ีย

ไม่มีอาการ

3. ารระบุ ี่ยว ับ ารดู ลทา

าร พทย์ในทันที

5. มาตรการผจญเพลิง
1. สารดับ พลิ
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

N/A

2. อันตราย ฉพาะที่ ิด ึ้น า สารหรือส่วนผสม
ควันพิษจากการเผาไหม้อาจก่อตัวขึ้น

3. า นะนาใน ารผ ญ พลิ
เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ใด ๆ ควรสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีไอน้าตามความต้องการ MSHA / NIOSH (ได้รับการรับรองหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ

6. มาตรการการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ
1. ้อ วรระวั ส่วนบุ

ล

กาจัดแหล่งที่มาของการจุดระเบิดทั้งหมด
ทาเครื่องหมายบริเวณที่ปนเปื้อนด้วยป้ายและป้องกันการเข้าถึงบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาต
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย

2. ้อ วรระวั

ี่ยว ับสิ่

วดล้อม

ไม่อนุญาตให้ลงสู่ท่อระบายน้า / ผิวน้าหรือน้าใต้ดิน

3. วิธี าร ละวัสดุ
ผสมกับทรายหรือเวอร์มิคูไลท์
ล้างบริเวณที่หกด้วยน้าปริมาณมาก
ย้ายไปยังภาชนะบรรจุที่ปิดได้และมีป้ายกากับเพื่อกาจัดโดยวิธีการที่เหมาะสม

4. ารป้อ

ันไม่ให้ ิดอันตรายที่รอ ล มา

ไม่มี

7.การจัดการและการจัดเก็บ
1. ้อ วรระวั ส่วนบุ

ล

การจัดการเกียวกับความปลอดภัย จับในตู้ดูดควัน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารโดยตรง

การป้องกันการระเบิดและไฟ
ไหม้

2.

หลีกเลี่ยงแหล่งจุดระเบิด

ื่อนไ ใน าร ็บรั ษา วามปลอดภัย รวมทั้

วามไม่

การจัดการความเสียงในการจัด
เก็บ

เก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก
เก็บให้ห่างจากแหล่งกาเนิดประกายไฟ
ปิดภาชนะให้แน่น
ไวต่อแสง
ป้องกันแสง
ไวต่ออากาศ

การควบคุมการจัดเก็บ

ไม่มีข้อกาหนดพิเศษ

การรักษาความสมบูรณ์
คาแนะนาอืน

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

้า ันใดๆ
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3. ารใช้ านปลายทา ที่ ฉพาะ าะ
สารนี้จัดทาขึ้นเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการวินิจฉัยในหลอดทดลองโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ใช้กับเครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโนของ Biochrom

8. การควบคุมการสัมผัส / การป้องกันส่วนบุคคล
1. พารามิ ตอร์ วบ ุม
ไม่มีข้อมูล

2. าร วบ ุม ารสัมผัส
มาตรการป้องกันและสุขอนามัย
ทัวไป

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

มาตรการทางวิศวกรรม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอของพื้นที่

การป้องกันดวงตา / ใบหน้า

แว่นตานิรภัย.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามืออาบน้า

การป้องกันมือ

ถุงมือไนไตรล์

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ไม่จาเป็นต้องมีการป้องกันทางเดินหายใจ

การป้องกันผิวหนัง

เสื้อผ้าป้องกัน

คาแนะนาเกียวกับการป้องกัน
ส่วนบุคคลอืน

ไม่มีข้อมูล

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี
1. สมบัติทา

ายภาพ ละทา

มี

ลักษณะ

ขวดพลาสติก 2 ลิตร ขวดแก้วอาพัน 250 มล

กลิ่น

ไม่มีข้อมูล

ความเข้มข้นต่าสุดของกลิ่น

ไม่มีข้อมูล

PH

ไม่มีข้อมูล

จุดหลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง

ไม่มีข้อมูล

จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงจุดเดือด

ไม่มีข้อมูล

จุดวาบไฟ

ไม่มีข้อมูล

อัตราการระเหย

ไม่มีข้อมูล

ความไวไฟ (ของแข็ง,ก๊าซ)

ไม่มีข้อมูล

ขีดจากัดในการติดไฟหรือจุดระเบิดสูงสุด/ต่าสุด

ไม่มีข้อมูล

แรงดันไอ

ไม่มีข้อมูล

ความหนาแน่นของไอ

ไม่มีข้อมูล

ความหนาแน่นสัมพัทธ์

ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการละลาย:

ไม่มีข้อมูล

สัมประสิทธิการกระจายตัว: ออกทานอล/นา

ไม่มีข้อมูล

อุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ

ไม่มีข้อมูล

อุณหภูมิในการลลายตัว

ไม่มีข้อมูล

ความหนืด

ไม่มีข้อมูล

คุณสมบัติในการระเบิด

ไม่มีข้อมูล

คุณสมบัติในการออกซิไดซ์

ไม่มีข้อมูล

2. ้อมูลอื่น
ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
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10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา
1. ารไวต่อปฏิ ิริยา
ไม่มีปฏิกิริยาที่ผิดปกติ

2. วาม สถียร
มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ
อาจเปลี่ยนสีเมื่อโดนแสง

3. วาม ป็นไปได้ใน าร ิดปฏิ ิริยาอันตราย
ไม่รู้จักปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย

4.สภาวะที่ วรหลี ลี่ย
แสงแดดโดยตรง

5. วัสดุที่

้า ันไม่ได้

ตัวออกซิไดซ์ที่แรง

6. ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายที่ ป็นอันตราย
ในการเผาไหม้จะปล่อยควันพิษของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ / คาร์บอนมอนอกไซด์

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา
1. ้อมูล
ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อ อาจเป็นอันตรายหากดูดซึมผ่านผิวหนัง ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
ผิวหนัง
การทาลายดวงตาอย่าง
รุนแรง/การระคายเคือง

ฤทธิระคายเคือง

การทาให้ไวต่อการกระตุ้นอาการ อาจทาให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง
แพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือ
ผิวหนัง
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของ ไม่มีข้อมูล
เซลล์สืบพันธุ์
สารก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

อาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อเด็กในครรภ์

STOT- การสัมผัสครังเดียว

ไม่มีข้อมูล

STOT- การสัมผัสซา

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสาลัก

ไม่มีข้อมูล

2. พิ่ม ติม
ความเปนพิษเฉียบพลันและเรื้อรังของสารนี้ไมเปนที่รูจักอยางเต็มที่

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
1. วาม ป็นพิษ
ไม่มีข้อมูล

2. าร

อยู่ ละ ารย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูล
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3. วาม ป็นไปได้ใน าร ิด ารสะสมทา ชีวภาพ
ไม่มีข้อมูล

4. วาม ล่อ ตัว ละพื้นดิน
ไม่มีข้อมูล

5. ผลลัพธ์ใน ารประ มิน PBT ละ vPvB
ไม่มีข้อมูล

6. ผล ระทบที่ไม่พี ประส

์อื่น

ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกาจัด
1. วิธีใน ารบาบัด อ สีย
การกาจัด
การกาจัดบรรจุภัณฑ์

การกาจัดจะตองทาตามขอบังคับของราชการ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง
อา าศ (ICAO)
1.

หมาย ล สหประชาชาติ: 1992

2.

ชื่อ าร ัดส่ : Flammable liquid, toxic, n.o.s.

3.

ประ ภทอันตรายใน าร นส่ : : 3

4.

ลุ่มบรร ุภัณฑ์: III

5.
6.
7.

อันตรายต่อสิ่

ประเภทย่อย : 6.1

วดล้อม:

้อ วรระวั พิ ศษสาหรับผู้ใช้่:
ารชนส่

านวนมา :

ถนน (ADR)
1.

หมาย ล สหประชาชาติ: 1992

2.

ชื่อ าร ัดส่ : FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S (Ultra Physiological Routine Kit).

3.

ประ ภทอันตรายใน าร นส่ : : 3

4.

ลุ่มบรร ุภัณฑ์: III

5.
6.
7.

อันตรายต่อสิ่

ประเภทย่อย :

วดล้อม:

้อ วรระวั พิ ศษสาหรับผู้ใช้่:
ารชนส่

านวนมา :

ทะ ล (IMDG)
1.
2.
3.

หมาย ล สหประชาชาติ: 1992
ชื่อ าร ัดส่ : Flammable liquid, toxic, n.o.s.
ประ ภทอันตรายใน าร นส่ : : 3

ประเภทย่อย : 6.1
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ตามข้อบังคับ (EC) หมายเลข 1272/2008

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ภาษา : ภาษาไทย

4.

แก้ไข: 3.01
แก้ไข: 2021-03-08

ลุ่มบรร ุภัณฑ์: III

5.

อันตรายต่อสิ่

6.

วดล้อม:

้อ วรระวั พิ ศษสาหรับผู้ใช้่:

7.

ารชนส่

านวนมา : IBCINS: IBC03
TANKPROV: TP1, TP28

15. ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสากล
1. ้อบั

ับ ี่ยว ับ วามปลอดภัย สุ ภาพ สภาพ วดล้อม ละสา ล:

ผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ภายใต้ข้อกาหนดหรือข้อบังคับเพิ่มเติมใด ๆ

2. ารประ มิน ี่ยว ับ วามปลอดภัย
ไม่มีการประเมินความปลอดภัยของเคมี

16. ข้อมูลอื่น
1. ้อมุลอื่น:
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้เป็นไปตามข้อกาหนดของ Regulation (EC) เลขที่ 1272/2008

3. ารปฏิ สธ วามรับผิดชอบ
ข้อมูลที่ระบุใน SDS นี้ถูกต้องตามความรู้ข้อมูลและความเชื่อมั่นของเรา ณ วันที่เผยแพร่ ข้อมูลที่ให้ไว้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการใช้การแปรรูปการจัดเก็บการขนส่งการกาจัดและการปลด
ปล่อยอย่างปลอดภัยและไม่ถือเป็นการรับประกันหรือข้อกาหนดด้านคุณภาพ ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับเฉพาะวัสดุที่กาหนดและอาจไม่ถูกต้องสาหรับวัสดุดังกล่าวที่ใช้ร่วมกับวัสดุอื่นหรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ
ความ

SDS created using MyChemicalData software please visit www.hanksolutions.co.uk for more information

หน้า 7 ของ 7

