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หมวด: 1. ขอ้มูลเกีย่วกบัสารเคม/ีผลติภณัฑ ์และบรษิทัผูผ้ลติและจดัจ าหนา่ย 

1.1 ตวับง่ชีผ้ลติภณัฑ ์

รหัสสนิคา้ 106549 

ชือ่ผลติภัณฑ ์ โซเดยีมไนไตรท ์ส าหรับวเิคราะห ์EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur 

 

เลขทะเบยีน REACH ไมม่เีลขทะเบยีนของสารชนดินี้ เนือ่งจากสารชนดินีห้รอืการใชง้านสารชนดินี้
ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งจดทะเบยีนตามระเบยีบขอ้บงัคบัของ REACH (EC) 

มาตราที ่2 เลขที ่1907/2006 สาเหตเุนือ่งจากปรมิาณน ้าหนักตอ่ปีไม่

จ าเป็นตอ้งจดทะเบยีนหรอืมกีารคาดการณ์ถงึเสน้ตายในการจดทะเบยีน
หลงัจากนี้ 

 
หมายเลข CAS 7632-00-0 

 

1.2 การใชท้ีแ่นะน าและการใชท้ีไ่มแ่นะน าส าหรบัสารหรอืของผสม ซึง่ไดร้บัการระบุทราบและเกีย่วขอ้ง 

การระบกุารใชง้าน รเีอเจนตส์ าหรับการวเิคราะห ์

 ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการใชง้าน โปรดดทูีพ่อรท์ัลของเมอรค์เคมคิอล 

 

1.3 รายละเอยีดของผูส้ง่มอบแผน่ขอ้มูลความปลอดภยั 

บรษัิท บรษัิทเมอรค์ เคจเีอเอ * 64271 ดารม์สตดัท ์* เยอรมน ี* โทร.: +49 6151 
72-0 

 

 

หมวด: 2. ขอ้มูลเกีย่วกบัอนัตราย 

2.1 การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสม 

การจ าแนกประเภท (ขอ้ก าหนด(EC) เลขที ่1272/2008) 

 

ของแข็งออกซไิดซ,์ ประเภทย่อย 3, H272 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั, ประเภทยอ่ย 3, ทางปาก, H301 

การระคายเคอืงตอ่ดวงตา, ประเภทยอ่ย 2, H319 

ความเป็นอนัตรายเฉยีบพลนัตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า, ประเภทย่อย 1, H400 

ส าหรับขอ้ความเต็มของขอ้ความ H ทีอ่า้งในสว่นนี ้ดสูว่นที ่16 
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2.2 องคป์ระกอบของฉลาก 

การตดิฉลาก (ขอ้ก าหนด(EC) เลขที ่1272/2008) 

 
รูปสญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย

   

  

 

ค าสญัญาณ
อนัตราย 

 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย

H272 สารออกซไิดซอ์าจเร่งการลกุไหมใ้หรุ้นแรงขึน้ 
H301 เป็นพษิเมือ่กลนืกนิ 

H319 ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

H400 เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 

 
ขอ้ความทีแ่สดงขอ้ควรระวงั

การป้องกนั 

P273 หลกีเลีย่งการร่ัวไหลสูส่ ิง่แวดลอ้ม 
การตอบสนอง 

P305 + P351 + P338 หากเขา้ตาใหล้า้งดว้ยน ้าเป็นเวลาหลาย ๆ นาท ีถอดคอนแทคเลนสอ์อก ถา้ถอดไดง้่าย 
แลว้ท าการลา้งตาตอ่ไป 

P308 + P310 หากไดรั้บสมัผัสหรอืเกีย่วขอ้ง รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลทนัท ี

 

            การตดิฉลากแบบยอ่ (≤125 ml) 

            รปูสญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย

   

  

 

            ค าสญัญาณ
อนัตราย 

 
            ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย

H301 เป็นพษิเมือ่กลนืกนิ 

 
            ขอ้ความทีแ่สดงขอ้ควรระวงั

P308 + P310 หากไดร้ับสมัผสัหรอืเกีย่วขอ้ง รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลทนัท ี

 
 

ประกอบดว้ย: โซเดยีม ไนไตรท ์

หมายเลข CAS 7632-00-0 

 

2.3 อนัตรายอืน่ๆ 
ไมม่ขีอ้มลู 

 

หมวด: 3. องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

3.1 สาร 
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สตูร NaNO₂             NNaO₂ (Hill) 

หมายเลข EC 231-555-9 

มวลโมเลกลุ 69.00 g/mol 
 

สว่นประกอบทีเ่ป็นอนัตราย (ขอ้ก าหนด(EC) เลขที ่1272/2008)

ชือ่ทางเคม ี(ความเขม้ขน้) 
หมายเลข CAS เลขทะเบยีน การจ าแนกประเภท 

โซเดยีม ไนไตรท ์(<= 100 % ) 

 

7632-00-0 *)  

ของแข็งออกซไิดซ,์ ประเภทย่อย 3, H272 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั, ประเภทยอ่ย 3, H301 

การระคายเคอืงตอ่ดวงตา, ประเภทยอ่ย 2, H319 

ความเป็นอนัตรายเฉยีบพลนัตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า, ประเภทย่อย 1, H400 

ปัจจัย-M: 1 
*) ไมม่เีลขทะเบยีนของสารชนดินี ้เนือ่งจากสารชนดินีห้รอืการใชง้านสารชนดินีไ้ดร้ับการยกเวน้ไมต่อ้งจดทะเบยีนตามระเบยีบขอ้บงัคบัของ REACH (EC) 
มาตราที ่2 เลขที ่1907/2006 สาเหตเุนือ่งจากปรมิาณน ้าหนักตอ่ปีไมจ่ าเป็นตอ้งจดทะเบยีนหรอืมกีารคาดการณ์ถงึเสน้ตายในการจดทะเบยีนหลงัจากนี ้

 

ส าหรับขอ้ความเต็มของขอ้ความ H ทีอ่า้งในสว่นนี ้ดสูว่นที ่16  

3.2 สารผสม 
ไมม่ขีอ้มลู 

 

 

หมวด: 4. มาตรการปฐมพยาบาล 

4.1 ค าอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาล 

ค าแนะน าทั่วไป
ผูใ้หก้ารปฐมพยาบาลจ าเป็นตอ้งป้องกนัตวัเอง 
 

เมือ่สดูดม: ใหรั้บอากาศบรสิทุธิ ์
 

ในกรณีทีส่มัผัสกับผวิหนัง: ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนทัง้หมดออกทนัท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้าไหลรนิ / ฝักบวั 
 

เมือ่เขา้ตา: ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก โปรดปรกึษาจักษุแพทย ์ถอดคอนแทคเลนส ์
 

ถา้กลนืกนิ: ใหด้ืม่น ้า(ประมาณสองแกว้) ปรกึษาแพทยท์นัท ีเฉพาะในกรณียกเวน้ถา้หากวา่ไมส่ามารถปฐม
พยาบาลไดภ้ายใน 1 ชัว่โมง ใหก้ระตุน้ใหอ้าเจยีร (เฉพาะในกรรทีีผู่ป่้วยยังรูส้กึตัวอยู)่ ให ้activated 

charcoal (ละลายน ้า 10% ประมาณ 20-40 กรัม) และพบแพทยด์ว่น หา้มท าใหเ้ป็นกลาง 

 

4.2 อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุท ัง้แบบเฉยีบพลนั และเกดิในภายหลงั 
การหายใจถูกกด, อาการเขยีวคล ้า, การหมดสต,ิ อาการง่วงซมึ, คลืน่ไส,้ อาเจยีน, หมดแรง, ปวดศรีษะ 

ผลท าใหเ้กดิการระคายเคอืง 

 

4.3 ขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งท าทนัท ีและการดแูลรกัษาเฉพาะทีส่ าคญัทีค่วรด าเนนิการ 

ยาระบาย: โซเดยีมซัลเฟต (1 ชอ้นโตะ๊ในน ้า 0.25  ลติร) 

 

หมวด: 5. มาตรการผจญเพลงิ 

5.1 สารดบัเพลงิ 

สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม
การใชม้าตรการดับเพลงิทีเ่หมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทีแ่ละสิง่แวดลอ้มรอบๆ 
 

สารดับเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม
ส าหรับสาร/สารผสมชนดินี้ ไม่มขีอ้จ ากดัของสารดับไฟ 
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5.2 ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารหรอืสารผสม 

ทีไ่มต่ดิไฟ 

ปลดปลอ่ยออกซเิจน ท าใหไ้ฟลกุลาม 
เปลวไฟในบรเิวณใกลเ้คยีงอาจท าใหเ้กดิไอระเหยทีเ่ป็นอนัตราย 

ไฟอาจท าใหเ้กดิการปลดปลอ่ยของ 
ไนโตรเจนออกไซด ์

 

5.3 ค าแนะน าส าหรบันกัผจญเพลงิ 

อปุกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับนักผจญเพลงิ
อยา่อยูใ่นพืน้ทีอ่นัตรายโดยปราศจากอปุกรณ์ชว่ยหายใจ ควรอยูใ่นระยะห่างทีป่ลอดภัยและสวมใสอ่ปุกรณ์

ป้องกนัตามความเหมาะสมเพือ่หลกีเลีย่งการสมัผัสกับผวิหนัง 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ
ยับยัง้ (สกัดกัน้) กา๊ซ/ไอ/หมอกดว้ยพวยละอองน ้า ป้องกนัไม่ใหน้ ้าจากอปุกรณ์ดับเพลงิปนเป้ือนระบบน ้าผวิ
ดนิหรอืระบบน ้าใตด้นิ 

 

หมวด: 6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

6.1 ค าเตอืนส าหรบับุคคล อุปกรณป้์องกนั และวธิรีบัมอืเหตกุารณฉุ์กเฉนิ 

แนะน าส าหรับบคุลากรทีไ่ม่ไดอ้ยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ ไมค่วรสดูดมฝุ่ น ไมค่วรสมัผัสกับสาร ท าใหแ้น่ใจวา่มี

การระบายอากาศทีด่พีอ ออกจากพืน้ทีอ่นัตราย อา่นขัน้ตอนปฏบิตัเิมือ่เกดิเหตฉุุกเฉนิ ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ขอ้แนะน าส าหรับผูท้ีต่อ้งมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในกรณีฉุกเฉนิ 
 

อปุกรณ์ปกป้องความปลอดภัย โปรดดทูีห่ัวขอ้ที ่8 

 

6.2 ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม 

หา้มใหผ้ลติภัณฑเ์ขา้สูท่อ่ระบายน ้า 

 

6.3 วธิกีารและวสัดสุ าหรบักกัเก็บและท าความสะอาด 

ปิดทอ่ระบายน ้า รวบรวม มัด และสบูของเหลวทีห่กออก อา่นขอ้จ ากดัวสัดทุีเ่ป็นไปได ้(ดหูัวขอ้ 7 และ 10) 

ซบัออกอยา่งระมัดระวงั สง่ไปก าจัด ท าความสะอาดบรเิวณทีป่นเป้ือน ไมค่วรท าใหเ้กดิฝุ่ น 

 

6.4 อา้งองิกบัสว่นอืน่ ๆ

ขอ้บง่ชีเ้กีย่วกบัการบ าบดัของเสยี โปรดดทูีห่ัวขอ้ที ่13 

 

หมวด: 7. การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

7.1 ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยัในการขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 
 

ขอ้แนะน าในการจัดการอยา่งปลอดภัย

ดฉูลากค าเตอืน 
 

มาตรการดา้นสขุอนามัย
เปลีย่นเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนสารเคม ีใหท้าครมีป้องกนัผวิหนัง ลา้งมอืหลงัจากการใชส้าร 

 

7.2 สภาวะการเก็บรกัษาอยา่งปลอดภยั รวมท ัง้ขอ้หา้มในการเก็บรกัษาสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด  ้

สภาวะในการจัดเก็บ

เก็บในทีแ่หง้ 
 

ปิดใหแ้น่น หา้มเก็บใกลส้ารทีต่ดิไฟได ้เก็บในบรเิวณทีล่็อกกญุแจและมเีพยีงบคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ที่

ผา่นเขา้ออกได ้
 

แนะน าการเก็บรักษาอณุหภมูดิฉูลากผลติภัณฑ ์
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7.3 การใชท้ีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบัผูใ้ช้

นอกเหนอืจากการใชง้านทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ที ่1.2 ไมม่กีารคาดการณ์การใชง้านทีเ่ฉพาะเจาะจงอืน่ใดอกี 

 

หมวด: 8. การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบุคคล 

8.1 คา่ตา่งๆ ทีใ่ชค้วบคมุ 
ไมม่สีารทีม่คีา่ขดีจ ากัดทีใ่หรั้บสมัผัสไดข้ณะปฏบิตังิาน 

 

8.2 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร 

 

การควบคมุทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม 
การประเมนิทางเทคนคิและการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมมคีวามส าคัญมากกวา่การใชง้านอปุกรณ์ปกป้องความ

ปลอดภัยสว่นบคุคล 
ดหูัวขอ้ที ่7.1 

 
มาตรการป้องกนัสว่นบุคคล 

ควรสวมใสช่ดุป้องกนัทีเ่หมาะสมกับบรเิวณท างาน  โดยพจิารณาจากความเขม้ขน้และปรมิาณสารอนัตรายที่
ใช ้ควรมกีารตรวจสอบความทนทานตอ่สารเคมขีองชดุป้องกันโดยตวัแทนจ าหน่าย 
 

การป้องกนัตา/ใบหนา้
แวน่นริภัย 
 

การป้องกนัมอื

เมือ่สมัผัสทัง้ตวั: 

 วสัดทุีใ่ชท้ าถงุมอื: ถงุมอืยางไนไตรล ์

 ความหนาของถงุมอื: 0.11 mm 

 เวลาทีส่ารใชใ้นการทะลุ

ผา่น: 

> 480 min 

เมือ่หกใสบ่างสว่น: 

 วสัดทุีใ่ชท้ าถงุมอื: ถงุมอืยางไนไตรล ์

 ความหนาของถงุมอื: 0.11 mm 

 เวลาทีส่ารใชใ้นการทะลุ

ผา่น: 

> 480 min 

 

ถงุมอืป้องกนัทีใ่ชต้อ้งเป็นไปตามรายละเอยีดจ าเพาะทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด EC 89/686/EEC และ
มาตรฐาน EN374 ตัวอยา่งเชน่ KCL 741 Dermatril® L (เมือ่สมัผัสทัง้ตวั), KCL 741 Dermatril® L (เมือ่

หกใสบ่างสว่น). 
ระยะเวลาในการผา่นทีร่ะบไุวข้า้งตน้หาไดโ้ดย KCL ในหอ้งปฏบิตักิารทดสอบตามวธิ ีEN374 โดยใชต้ัวอยา่ง

ชนดิถงุมอืตามทีแ่นะน า 
ค าแนะน านีใ้ชไ้ดก้ับผลติภัณฑข์องเมอรค์เทา่นัน้ตามทีร่ะบใุนเอกสารขอ้มูลความปลอดภัย รวมถงึ

วตัถปุระสงคใ์นการใชง้านตามทีเ่มอรค์ก าหนด เมือ่น าผลติภัณฑน์ีไ้ปละลายหรอืผสมกับสารอืน่ภายใตส้ภาวะ
ทีเ่บีย่งเบนไปจากทีก่ าหนดใน EN374 กรุณาตดิตอ่ผูจ้ าหน่ายถงุมอืทีไ่ดรั้บการรับรองจาก CE (เชน่ KCL 

GmbH, D-36124 Eichenzell, อนิเตอรเ์น็ต: www.kcl.de) 
 

อปุกรณ์ป้องกนัอืน่ๆ
ชดุป้องกนัอนัตรายและอปุกรณ์ป้องกนัตา 
 

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ
จ าเป็น  เมือ่มฝีุ่ น 
ประเภทของไสก้รองทีแ่นะน า ตวักรองชนดิ P 3 (ตามมาตรฐาน DIN 3181) ส าหรับอนุภาคทีเ่ป็นของแข็ง

และของเหลวของสารพษิและสารทีม่พีษิมาก 

ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งด าเนนิการเพือ่ใหม้ั่นใจวา่มกีารดแูลรักษา การท าความสะอาด และการทดสอบ
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อปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ ตามค าแนะน าของผูผ้ลติ มาตรการเหลา่นี้ไดม้กีารจัดท าอย่างเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 
 

การควบคมุการปลดปลอ่ยสูส่งิแวดลอ้ม
หา้มใหผ้ลติภัณฑเ์ขา้สูท่อ่ระบายน ้า 

 

หมวด: 9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

9.1 ขอ้มูลเกีย่วกบัคุณสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะ ของแข็ง 

 
ส ี ขาว 

 
กลิน่ ไมม่กีลิน่ 

 
คา่ขดีจ ากัดของกลิน่ทีรั่บได ้ ไมม่ขีอ้มลู  

 

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง   9 

ที ่ 100 g/l 

20 °C 

 
จดุหลอมเหลว 280 °C 

(สลายตวั) 

 
จดุเดอืด ไมม่ขีอ้มลู 

 
จดุวาบไฟ ไมม่ขีอ้มลู 

 
อตัราการระเหย ไมม่ขีอ้มลู 

 

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้
(ของแข็ง กา๊ซ) 

ไมม่ขีอ้มลู 

 

คา่ต า่สดุทีอ่าจเกดิระเบดิ ไมม่ขีอ้มลู 

 
คา่สงูสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ ไมม่ขีอ้มลู 

 
ความดนัไอ ไมม่ขีอ้มลู 

 
ความหนาแน่นสมัพัทธข์องไอ ไมม่ขีอ้มลู 

 
ความหนาแน่น 2.1 g/cm3 

ที ่20 °C  

 
ความหนาแน่นสมัพัทธ ์ ไมม่ขีอ้มลู 

 
ความสามารถในการละลายในน ้า 820 g/l 

ที ่20 °C  

 

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารใน
ชัน้ของเอ็น-ออกทานอล/น ้า 

ไมม่ขีอ้มลู 

 

อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง ไมม่ขีอ้มลู 
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อณุหภมูขิองการสลายตวั > 320 °C 

 

ความหนดืไดนามกิ ไมม่ขีอ้มลู 

 

สมบตัทิางการระเบดิ ไมไ่ดจ้ัดอยูใ่นประเภทวัสดทุีร่ะเบดิได ้

 
คณุสมบัตใินการออกซไิดซ ์ สารหรอืสารผสมจัดเป็นสารออกซไิดซป์ระเภท 3 

 

9.2 ขอ้มูลอืน่ๆ 

ความหนาแน่นรวม 1,200 kg/m3 

 

 

หมวด: 10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

10.1 การเกดิปฏกิริยิา 

ดหูัวขอ้ที ่10.3 

 

10.2 ความเสถยีรทางเคม  ี

ผลติภัณฑน์ีม้คีวามเสถยีรทางเคมภีายใตส้ภาพแวดลอ้มมาตรฐาน (อณุหภมูหิอ้ง) 

 

10.3 ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิาอนัตราย 

อาจเกดิการระเบดิเมือ่ผสมกับ 
 

สารทีไ่หมไ้ฟได,้ อะลมูเินยีม, ซลัไฟด,์ ไซยาไนด,์ โพแทสเซยีมไซยาไนด,์ ยเูรยี, ไฮดราซนีและอนุพันธ,์ 

สารทีถู่กออกซไิดซไ์ด,้ ไฮโดรคารบ์อนไม่อิม่ตวั, โซเดยีม เอไมด,์ ฟีนอล, เอทลินีออกไซด,์ ตวัรดีวิซท์ีแ่รง, 

เกลอืแอมโมเนยี, เอไมด,์ กรดไฮโดรคลอรกิ, โพแทสเซยีมเฮกซะไซยาโนเฟอรเ์รต (II) 
 

ความเสีย่งตอ่การระเบดิ และ/หรอืตอ่การเกดิแก๊สพษิจะเกดิขึน้กบัสารตอ่ไปนี:้ 
 

กรด 
 

ดว้ย, เอมนี, ปลดปลอ่ย:, ไนโตรซามนี 
 

ความเสีย่งตอ่การจดุตดิไฟหรอืการเกดิกา๊ซหรอืไอระเหยทีต่ดิไฟไดด้ว้ย: 
 

บวิตะไดอนี 
 

คายความรอ้นเมือ่ท าปฏกิรยิากับ 
 

เอทลินีออกไซด ์

 

10.4 สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง 

ความรอ้นสงู (กอ่ใหเ้กดิการสลายตวั) 

 

10.5 วสัดุทีเ่ขา้กนัไมไ่ด  ้

ไมม่ขีอ้มลู 

 

10.6 อนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตวั 

ในกรณีเพลงิไหม:้ ดหูัวขอ้ที ่5 

 

หมวด: 11. ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

11.1 ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่กลนืกนิ
LD50 หนูแรท:  180 mg/kg  

 

(ECHA) 
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ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่หายใจเขา้ไป
LC50 หนูแรท: 5.5 mg/l; 4 h ; ฝุ่ น/หมอก  
(RTECS) 

 

อาการ: อาการทีอ่าจจะเกดิขึน้:, ระคายเคอืงตอ่เยือ่เมอืก, หลังระยะแฝง:, อาการบวมน ้าของปอด 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมือ่สมัผัสผวิหนัง
ไมม่ขีอ้มลูนี้ 
 

การระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง
กระตา่ย 

ผล: ไมร่ะคายเคอืง 

แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 404 
 

การระคายเคอืงตอ่ตา
ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

กระตา่ย 

ผล: ระคายเคอืง 

แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 405 
 

การท าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพ ้
ไมม่ขีอ้มลูนี้ 
 

การกอ่กลายพันธุข์องเซลลส์บืพันธุ์

ไมม่ขีอ้มลูนี้ 
  

การกอ่มะเร็ง
 

ไมแ่สดงผลกอ่มะเร็งในการทดลองในสตัว ์(IUCLID) 
 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ์
ไมม่คีวามเสยีหายตอ่ระบบสบืพันธุใ์นการทดลองกับสตัว ์(IUCLID) 
 

การท าใหท้ารกมรีูปร่างผดิปกติ
ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นผลกระทบตอ่การทีท่ารกมรีูปร่างผดิปกตใินสตัวท์ดลอง (IUCLID) 
 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสมัผัสครัง้เดยีว
ไมม่ขีอ้มลูนี้ 
 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสมัผัสซ า้
ไมม่ขีอ้มลูนี้ 
 

ความเป็นอนัตรายจากการส าลัก
ไมม่ขีอ้มลูนี้ 

 

11.2 ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

เมือ่ร่างกายดดูซมึ: 
คลืน่ไส,้ อาการงว่งซมึ, อาการเขยีวคล ้า 

เมือ่ดดูซมึในปรมิาณมาก: 
ปวดศรีษะ, อาเจยีน, การหมดสต,ิ ความดนัโลหติลดลง, การหายใจถกูกด, หมดแรง, ภาวะทีม่เีมท

ฮโีมโกลบนิ 

ขอ้ความตอ่ไปนีใ้ชไ้นไตรตโ์ดยทัว่ไป: อาจกอ่ใหเ้กดิเมทฮโีมโกลบนิ สามารถท าปฏกิรยิากับเซกนัดารเีอมนี
หรอืเทอเชยีรเีอมนีไดผ้ลติภัณฑ ์คอืไนโตรซามนี  ซึง่จัดเป็นสารกอ่มะเร็งในการทดลองกบัสตัว ์

ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทีด่ขีองโรงงานอตุสาหกรรมและตามแนวปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภัย 

 

หมวด: 12. ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 
 

12.1 ความเป็นพษิ 
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ความเป็นพษิตอ่ปลา
การทดสอบการไหลผา่น LC50 Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบวเ์ทราต)์: 0.54 - 26.3 mg/l; 96 h  

การเฝ้าสงัเกตการวเิคราะห:์ ใช ่

(ECHA) 
 

ความเป็นพษิตอ่ไรน ้าและสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในน ้า
การทดสอบทางสถติ  Daphnia magna (ไรน ้า): 15.4 mg/l; 48 h  

การเฝ้าสงัเกตการวเิคราะห:์ ใช ่

แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 202  
 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย
การทดสอบทางสถติ EC50 Desmodesmus subspicatus (สาหร่ายสเีขยีว): > 100 mg/l; 72 h  

การเฝ้าสงัเกตการวเิคราะห:์ ใช ่

แนวปฏบิัตกิารทดสอบ OECD 201  
 

ความเป็นพษิตอ่แบคทเีรยี
การทดสอบทางสถติ EC50 กากตะกอนทีผ่า่นการกระตุน้: 510 mg/l; 3 h  

ขอ้แนะน าในการทดสอบที ่209 ของ OECD  
 

12.2 การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ
 

วธิกีารนีใ้ชส้ าหรับหาความสามารถในการสลายตัวทางชวีภาพ จะใชไ้ม่ไดก้บัสารอนนิทรยี ์
 

12.3 ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

12.4 การเคลือ่นยา้ยในดนิ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

12.5 ผลจากการประเมนิ PBT และ vPvB 

ไมไ่ดท้ าการประเมนิ PBT/vPvB เนือ่งจากไม่จ าเป็นตอ้งมกีารประเมนิความปลอดภัยทางเคม/ีไมไ่ด ้

ด าเนนิการ 
 

12.6 ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ
จะตอ้งหลกีเลีย่งการปลอ่ยออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม 
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หมวด: 13. ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

วธิกีารบ าบดัของเสยี
ตอ้งก าจัดของเสยีโดยท าตามระเบยีบขอ้บงัคบัของประเทศและของทอ้งถิน่ ทิง้สารเคมไีวใ้นบรรจภุัณฑเ์ดมิ 

หา้มปะปนกับของเสยีชนดิอืน่ ด าเนนิการกบับรรจภุัณฑท์ีไ่ม่ไดท้ าความส ะอาดในลกัษณะเดยีวกบัตัว

ผลติภัณฑ ์

 

ดทูี ่www.retrologistik.com ส าหรับกระบวนการในการสง่คนืสารเคมแีละบรรจภุัณฑ ์หรอืตดิตอ่เราหากมขีอ้

สงสยัเพิม่เตมิ 

 

หมวด: 14. ขอ้มูลการขนสง่ 

การขนสง่ทางบก (ADR/RID) 

14.1 หมายเลขสหประชาชาต ิ UN 1500 

14.2 ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนสง่ SODIUM NITRITE 

14.3 ประเภท 5.1 (6.1) 

14.4 กลุม่การบรรจุ III 

14.5 Environmentally 
hazardous 

ใช ่

14.6 ขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรับผูใ้ช ้ ใช ่

รหัสขอ้จ ากัดส าหรับการขนสง่ผา่น
อโุมงค ์

E 

การขนสง่ทางน ้าในประเทศ (ADN) 

ไมเ่กีย่วขอ้ง 

การขนสง่ทางอากาศ (IATA) 

14.1 หมายเลขสหประชาชาต ิ UN 1500 

14.2 ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนสง่ SODIUM NITRITE 

14.3 ประเภท 5.1 (6.1) 

14.4 กลุม่การบรรจุ III 

14.5 Environmentally 
hazardous 

ใช ่

14.6 ขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรับผูใ้ช ้ ไมใ่ช ่

การขนสง่ทางทะเล (IMDG) 

14.1 หมายเลขสหประชาชาต ิ UN 1500 

14.2 ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนสง่ SODIUM NITRITE 

14.3 ประเภท 5.1 (6.1) 

14.4 กลุม่การบรรจุ III 

14.5 Environmentally 
hazardous 

ใช ่

14.6 ขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรับผูใ้ช ้ ใช ่

การจัดการในกรณีฉุกเฉนิ F-A   S-Q 
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14.7 การขนสง่ในปรมิาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC 
ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

หมวด: 15. ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

15.1 ขอ้บงัคบั/กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยั/สขุภาพและสิง่แวดลอ้มทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบัสารเดีย่วและสาร

ผสม 
 

กฎหมายแหง่ชาต ิ

ประเภทการจัดเก็บ 5.1B 

 

15.2 การประเมนิความปลอดภยัทางเคม ี
 

ส าหรับผลติภัณฑน์ี ้ไมม่กีารจัดท าการประเมนิความปลอดภัยของสารเคม ี(Chemical Safety Assessment) 

ตามกฎระเบยีบ EU REACH regulation No 1907/2006 

 

หมวด: 16. ขอ้มูลอืน่ๆ รวมท ัง้ขอ้มูลการจดัท าและการปรบัปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

 
ขอ้ความเต็มของขอ้ความ H ดใูนสว่นที ่2 และ 3 

H272 สารออกซไิดซอ์าจเร่งการลกุไหมใ้หรุ้นแรงขึน้  
H301 เป็นพษิเมือ่กลนืกนิ  

H319 ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง  
H400 เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในน ้า  

 

ขอ้แนะน าในการฝึกอบรม 

จัดหาขอ้มลูทีจ่ าเป็น ค าแนะน า และการฝึกสอนส าหรับผูป้ฏบิัตงิาน 

 

การตดิฉลาก 
รูปสญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย

   

  

 

ค าสญัญาณ

อนัตราย 

 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย
H272 สารออกซไิดซอ์าจเร่งการลกุไหมใ้หรุ้นแรงขึน้ 

H301 เป็นพษิเมือ่กลนืกนิ 
H319 ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

H400 เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 

 
ขอ้ความทีแ่สดงขอ้ควรระวงั
การป้องกนั 

P273 หลกีเลีย่งการร่ัวไหลสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

การตอบสนอง 
P305 + P351 + P338 หากเขา้ตาใหล้า้งดว้ยน ้าเป็นเวลาหลาย ๆ นาท ีถอดคอนแทคเลนสอ์อก ถา้ถอดไดง้่าย 

แลว้ท าการลา้งตาตอ่ไป 
P308 + P310 หากไดรั้บสมัผัสหรอืเกีย่วขอ้ง รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ โรงพยาบาลทนัท ี
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ประกอบดว้ย: โซเดยีม ไนไตรท ์

 

พมิพห์รอืบรรยายตัวย่อทีใ่ชใ้นแผน่ขอ้มลูดา้นความปลอดภัย 

โปรดดอูักษรย่อและตวัยอ่ทีใ่ชง้านไดใ้น http://www.wikipedia.org 

 

ตวัแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 
บรษัิทเมอรค์ จ ากดั * ชัน้19 อาคารเอ็มโพเรีย่ม ทาวเวอร,์ 622 ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองตนั, เขตคลองเตย * 

กรุงเทพฯ 10110 * โทรศพัท:์ 66 (0)2 667 8215* โทรสาร: +66 (0) 2 667-8399 

 
 

ขอ้มลูในเอกสารนีย้ดึหลกัจากขอ้มลูในปัจจบุนัของความรูท้ีเ่ราม ีซ ึง่บง่บอกลกัษณะจ าเพาะของผลติภัณฑน์ีใ้นสว่นของความ
ปลอดภัยและการระวงัภัย ขอัมลูนีไ้มไ่ดเ้ป็นการรับรองถงึสมบตัติา่งๆของผลติภัณฑ์

แบรนดท์ีอ่ยู่สว่นหัวและ/หรอืสว่นทา้ยของเอกสารนี ้อาจไมต่รงกบัผลติภัณฑท์ีซ่ ือ้ไป เมือ่เราเปลีย่นแบรนดข์องเรา 
อยา่งไรก็ตามขอ้มลูทัง้หมดในเอกสารทีเ่กีย่วกบัผลติภัณฑยั์งคงเหมอืนเดมิและตรงกบัผลติภัณฑท์ี ่สัง่ซือ้ ส าหรับ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ mlsbranding@sial.com 


	หมวด: 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

