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1 - Identificação do Produto e da Empresa. 
 
Nome do Produto:                    Norfloxacino  
Nome da Empresa:                   Cosmoquimica Indústria e Comércio EIRELI 
Endereço:                                  Av. Gupê, 10497  
Telefone:                                    55 11 4772 4900  
Fax :                                           55 11 4772 4955  
e-mail:                                        lab@cosmoquimica.com.br 
 
 
2 – Identificação de perigos: 
 
Classificação GHS 
Toxicidade aguda, Oral (Categoria 5) 
 
Elementos da Etiqueta GHS, incluindo declarações de prevenção 
Pictograma    nenhum(a) 
 
Palavra de advertência   ATENÇÃO 
 
Frases de Perigo 
 H303    Pode ser perigoso por ingestão. 
 
Frases de Precaução 
Resposta 
 P312    Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
    ANTIVENENOS ou um médico. 
 
 
3 – Composição e Informações: 
 
Nome Químico:                         Norfloxacina 
Sinônimo:                                  Não consta 
Número CAS:                            70458-96-7 
Composição:                             100 % Nitrito de Sódio 
Formula química:                      C16H18FN3O3    
Peso Molecular:                        319.34  
 
 
4 – Medidas de primeiros socorros. 
 
Em caso de contato com os olhos: lavar com água em abundância por no mínimo 15  
Em caso de contato com a pele: lavar com muita água e sabão. 
Inalação: Remover a vítima para ar fresco se houver parada respiratória, proceder com respiração artificial, 
procure auxílio médico se necessário. 
Ingestão: lavar a boca com muita água se a vítima estiver consciente, e procure auxílio médico. 
 
 
4 – Medidas de combate a incêndios. 
 
Utilize meios adequados de extinção: spray de água, pó químico, dióxido de carbono ou espuma 
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Equipamentos de Segurança: Utilize equipamento de respiração, roupas de proteção e luvas de borracha. 
 
 
6 - Medidas de controle de Vazamentos e derramamentos. 
 
Evitar a formação de poeira, manter a área ventilada e lavar a área de derramamento 
 
Procedimentos de limpeza: juntar o pó derramado, e remover para container apropriado. 
 
 
7 – Estocagem e manuseio. 
 
Manuseio: Utilizar roupas de proteção adequadas, evite dispersar a poeira. 
 
Estocagem: armazene em contêineres fechados, longe de umidade e em área coberta. 
 
 
8 – Controle de exposição e proteção individual. 
 
Olhos: É recomendado o uso de óculos de proteção. 
Pele: É recomendado o uso de luvas de borracha e roupa de proteção, para evitar o contato do produto com 
qualquer parte do corpo. 
Respiração: É recomendado o uso de máscara. 
 
Um sistema de chuveiros de emergência e lava olhos deve estar à disposição perto do local de trabalho. 
Evite contato com os olhos, pele e roupas 
Pó irritante, armazenar em containeres fechados 
 
 
9 – Propriedades físico-químicas. 
 
Estado físico:                          Pó 
Cor:          Branco amarelado ou quase branco 
Odor:                                        amargo 
Solubilidade:                           Solúvel em: acetona, água e álcool 
Ponto de fusão:                      218~224 ºC 
pH:                                           7.5 solução 1 % 
Densidade:                  0.6~0.7 g/m3 

 
 
10 – Estabilidade e Reatividade: 
 
Estabilidade: O Produto é estável sob condições normais. 
Condições a evitar: Luz 
Produtos a evitar: agentes oxidantes fortes  
 
 
11- Informação Toxicológica. 
 
Efeitos: perigosos se ingerido, pode ser perigoso se absorvido pela pele. Provoca irritação nos olhos e na 
pele. O produto irrita a mucosa e trato respiratório. 
Norfloxacina é produto de baixa toxidade, pois tem que ser absorvido para ter-se o efeito tóxico. 
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Toxidade: 
Oral: LD50 em animais de laboratório > 4.000 mg/Kg 
 
 
12 – Informações Ecológicas. 
 
Não disponível. 
 
 
13 – Considerações sobre tratamento e disposição. 
 
Dissolva ou misture o material com solvente combustível.  Incinerar em incineradores para produtos químicos 
com sistema de destruição térmica. 
 
Seguir a legislação local. 
 
 
13 – Informações sobre o transporte 
 
Produto não classificado 
 
 
15 – Regulamentações 
     
 
 
16 – Outras informações: 
 
As informações contidas neste folheto têm caráter orientativo para uma correta manipulação do produto e 
procedimentos em caso de emergência. 
 
Uma vez que o uso dessas informações e as condições de uso e transporte do produto não estão dentro do 
controle da COSMOQUIMICA IND E COMÉRCIO EIRELI, é responsabilidade do usuário o correto uso e 
manipulação do produto 
 
 
DATA Alteração Fonte Revisão  Emissor/Revisor (a) 
03/2008 Emissão inicial MSDS DO FABRICANTE 00 Jeduardo 
02/2010 Troca do Logotipo da empresa  01 Camila Martins 
09/2012 Inversão/atualização nas seções 2 e 

3 e inclusão de texto seção 16 
Norma GHS 02 Daniele Rodrigues 

09/2015 Altera Razão social de 
Cosmoquimica Indústria e Comércio 
Ltda para Cosmoquimica Indústria e 
Comércio EIRELI. 

 03 Vinícius Eugenio 

 


