
ZASTOSOWANIE
Wodorowęglan sodu - substancja pomocnicza to przyjazny dla środowiska produkt uzyskiwany w ściśle kontrolowanych 
warunkach procesowych. Może być stosowany w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.  Nie jest przeznaczony 
do stosowania pozajelitowego i dializy otrzewnowej.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Sodę oczyszczoną należy przewozić czystymi, zamkniętymi środkami transportu. Ładunek powinien być równomiernie 
rozmieszczony w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się opakowań i ich wzajemne uszkodzenie. Soda oczyszczona 
jest substancją higroskopijną; produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku lub worku w suchym 
miejscu z dala od wilgoci. Worki lub big bagi powinny być przechowywane na paletach w nie więcej niż 1 warstwie.

DATA WAŻNOŚCI
Gwarantowany okres przydatności produktu SOBIC wynosi 2 lata od daty produkcji, w warunkach właściwego przechowywania. 
Po upływie terminu ważności, produkt należy ponownie przebadać. Jeżeli parametry są zgodne z wymaganiami, 
produkt może być dalej używany.

CERTYfIkATY: ISO 9001|ISO 14001

OPAkOWANIE  
•	 Worki papierowe 25 kg
•	 Big Bagi

Wzór chemiczny: NaHCO3

Nazwa chemiczna: Wodorowęglan sodu 
Nazwa chemiczna: SOBIC Health Care, wodorowęglan sodu - substancja pomocnicza
EC: 205-633-8 / CAS: 144-55-8 / REACH: 01-2119457606-32-0010

Parametry jakości Wyrażone jako Jednostka miary Wartości gwarantowane Wymagania zgodnie z

Wymagania ogólne Biały krystaliczny higroskopijny proszek -

Identyfikacja substancji Rozpuszczalna w wodzie, Nierozpuszczalna w etanolu a)
Wodorowęglan sodu NaHCO3 % 99,0 – 101,0* a)

Węglany (roztwór 5%) pH - ≤ 8,6 a)
Chlorki Cl mg/kg ≤ 150 a)

Siarczany SO4 mg/kg ≤ 150 a)
Żelazo Fe mg/kg ≤ 20 a)
Arsen As mg/kg ≤ 2 a)

Jony amonowe NH4 mg/kg ≤ 20 a)
Wapń  Ca mg/kg ≤ 100 a)

Analiza sitowa
Wymiar oczek sita Typowy (X) Drobny (Z)

mm % %
> 0,5 ≤ 1 -
> 0,2 ≤ 25 ≤ 5

0,2 – 0,1 uzupełnienie do 100 uzupełnienie do 100
< 0,1 ≥ 20 ≥ 60

< 0,063 - ≥ 25
Gęstość nasypowa kg/dm3 0,85- 1,15

SPECYfIkACJA PRODUkTU

 *  w  przeliczeniu na bezwodną masę 
a) Farmakopea Europejska nr 9 

Nasze specyfikacje dotyczą produktów przechowywanych w odpowiednich warunkach. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź 
Kartę Charakterystyki Substancji, która  zawiera szczegółowe informacje, takie jak dane dotyczące wykorzystania i bezpieczeństwa.

numer edycji: 01/2019, SBCHC/EX/CSP/PL
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