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 مقدمه
 

هر چند زندگی به ظاهر راحتی برای بشریت به  تاریخیو صنعت در دوره های مختلف رشد تکنولوژی 

ارمغان آورده، ولی در اصل با برهم زدن تعادل طبیعی محیط زیست انسان، اساس و بنیاد های حیات را 

ها هزار نوع ماده  خصوصا در قرن اخیر به مخاطره انداخته است. در این بین کشف، تولید و کاربرد ده

 این محیط هاب آلودگی محیط های کاری گردیده و سالمتی افراد شاغل در با خواص مختلف موجشیمیایی 

برخی از این مواد خطرات کمتری برای افراد دارند، در حالی که برخی دیگر  را به مخاطره انداخته است.

یك محیط کار ایمن نقش  از این رو رعایت نکات ایمنی در خصوص مواد شیمیایی در حفظ کشنده هستند.

 .دمهمی دار

اعمال روش کنترلی موثر در برابر مخاطرات مواد شیمیایی در محیط کار، مستلزم ارائه اطالعات مناسب در 

بنابراین کلیه برای استفاده کنندگان میباشد،  خصوص مخاطرات بالقوه و احتیاط های ایمنی مواد شیمیایی

بالقوه  موجود در محیط کارشان و اثراتشاغلین به عنوان نیروی کار بایستی درباره مواد شیمیایی خطرناك 

در واحد بهداشت حرفه فوق  در همین راستا کتابچهآگاهی داشته باشند. نی خود آن ها بر روی سالمت و ایم

و تدوین جهت آموزش و اطالع رسانی به پرسنل تهیه ای مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی الزهرا )س( 

 د بهره برداری الزم قرار گیرد.این مجموعه مور آنکهامید  ،ه استگردید

 

 

 آشنايي با رسالت بيمارستان
 

 و بهره مندی از کادرتخت فعال   139تخت مصوب 400وهشی الزهرا )س( با پژ و مرکز آموزشی درمانی

فوق تخصص و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و پرسنل مجرب و متعهد و  پزشکی متخصص

درمان  انجام زایمان تنظیم خانواده ایمان اعم از مراقبت زنان باردارو زحوزه زنان  در سابقه فعالیت

ت فوق تخصصی نوزادان ... همچنین خدماتخصصی پیشرفته درمان ناباروری و خدمات فوق بیماریهای زنان

زش دستیاران تخصصی ها در سطح استان می باشد که ضمن آمو شناخته ترین بیمارستان نارس یکی از

 . وزه های فوق می پردازددانشجویان پزشکی و پیراپزشکی به پژوهش درح ایمانزنان و ز

های مدیریتی مناسب و مدرن و با  این مرکز تالش دارد کیفیت خدمات مربوطه را با بهره گیری از استراتژی

ای تشخیصی از درمانی ه بهسازی و تجهیز بخش قوق بیماران از طریق توسعه خدماترعایت منشور ح

 .ارتقاء بخشد
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 مواد شيمياييمخاطرات 
 

هر ماده شیمیایی خطرات و اثرات سوء مختص به خود را داراست که در صورت تماس و یا ورود به بدن 

گردد. زیان حاصل از این مواد و شدت و ضعف آن به نوع و مقدار می د، منجر به بروز بیماری و مسمومیتافرا

زمان تماس بستگی دارد. مواد شیمیایی معموالً بیشترین و خطرناکترین ماده، راه ورود به بدن و مدت 

مواجهه های شغلی و محیطی را ایجاد می کنند و می توان خطرات ناشی از مواجهه با آنها را در دو دسته 

شوند درحالی که خطرات تقسیم بندی نمود. خطرات بهداشتی باعث ایجاد بیماری می بهداشتی و فیزیکی

ه قابل اشتعال بودن، قابل انفجار بودن و یا فعال بودن بعضی ترکیبات از نظر شیمیایی مربوط می فیزیکی ب

 شوند.

  

 الف: مخاطرات بهداشتي مواد شيميايي:

 مخاطرات بهداشتی به طور کلی به دو دسته حاد و مزمن تقسیم می شوند.

 

 مسموميت حاد:

زیاد و در زمانی کوتاه وارد بدن شود. در چنین حالتی هنگامی به وجود می آید که ماده سمی در مقادیری 

می کند، به شرط  که یك سم در یك تماس حاد ایجاد گردد. اثراتی راعالئم مسمومیت به یك باره ظاهر می

های اقدام به موقع ، برگشت پذیر است. البته نباید از نظر دور داشت که احتمال مرگ و میر در مسمومیت

گیرد و گاهی ها نفر را میافتد و جان دهت. اینگونه مسمومیت ها هر روز در دنیا اتفاق میحاد نسبتا زیاد اس

نشت  1984شوند. به عنوان مثال در سال یابد که از طریق اخبار، همگان از آن مطلع میچندان شدت می

ادی از کارگران آن گاز متیل ایزوسیاناید از مخازن کارخانه یونیون کارباید شهر بوپال هند جان تعداد زی

ه کارخانه و اهالی شهر را گرفت و هزاران نفر را مسموم کرد. از این رو الزم است تا جهت مقابله با اینگون

 پیش بینی های الزم از قبل صورت گرفته باشد.حوادث آمادگی کامل وجود داشته و 

 

 مسموميت مزمن:

دك، در طی زمان طوالنی وارد بدن شود. اگرچه از هنگامی به وقوع می پیوندد که سم با مقادیری جزئی و ان

می نماید ولی  آن بر می خیزد و سعی بر دفع آن همان ابتدای ورود ماده سمی به بدن، بدن به مقابله با

گاهی ماده سمی در بدن تجمع پذیر است و بدین ترتیب پس از گذشت مدت زمانی که گاهی بسیار طوالنی 

در نتیجه تجمع ماده سمی در بدن آشکار شود. الزم به ذکر است که  است، عالئم مسمومیت ممکن است

گاهی اوقات در مسمومیت های مزمن تجمع مواد سمی در بدن مطرح نیست بلکه جمع شدن صدماتی که 

هر بار ماده سمی به بدن وارد می کند ممکن است منجر به ایجاد مسمومیت شود. به عنوان مثال در اثر 

)مجاری عبور جریان هوا در ریه( وارد می شود و ها ( صدماتی به برنشSO2فورو )استنشاق اندرید سول

آنها را نخواهد یافت و بدین ترتیب ممکن است استنشاق صدمات مکرر باشد بدن فرصت ترمیم چنانچه این 

 مدام آن منجر به برونشیت شود. اغلب مسمومیت های کارگران در صنایع از نوع مزمن است.
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 فيزيكي )ايمني( مواد شيميايي:ب: مخاطرات 

ها که از بحث ایمنی مربوط به مخاطرات آنی و فوری و اضطراری مواجهه با مواد شیمیایی است. ریسك

 لحاظ موارد ایمنی وجود دارند عبارتند از:

 (Flammableریسك اول، مشکل آتش سوزی مواد است.) – 1

 (Explosiveریسك دوم، مشکل انفجاری مواد است.) – 2

 (Toxicityریسك سوم، مشکل سمی بودن مواد است.) – 3

 (Corrosiveریسك چهارم، مشکل خورندگی مواد است.) – 4

 (Cousticریسك پنجم، مشکل سوزانندگی مواد است.) – 5

روی محیط و فرد را حادثه جام می شود و تأثیرات این عوامل، این طبقه بندی براساس خصوصیات مواد ان

 می گویند.
 

 

 (MSDSاطالعات ايمني مواد )هاي  برگه

 
هنگامی که با مواد شیمیایی مختلف کار میکنیم امکان بروز حوادث مختلف نظیر تماس پوستی، بلع، 

استشمام، آزاد یا ریخته شدن مواد در محیط و غیره وجود دارد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در مقابله 

ام برگه های اطالعات ه نم برای این منظور در برگه هایی باطالعات الزبا این حوادث چگونه باید عمل نمود. 

در موارد اضطراری  که دجمع آوری میگرد MSDS ( یا همانMaterial Safety Data Sheetایمنی مواد )

حاوی  معموال بایستی (MSDS) برگه های اطالعات ایمنی مواد شیمیایی .از آنها استفاده نمود میتوان

 :باشنداطالعات زیر 

 
 نام علمی ماده .1

 #CAS کد بین المللی شناسه .2

 توصیف ماده .3

 شناسه و فرمول ماده .4

 مخاطرات .5

 کمك های اولیه در شرایط حوادث و مسمومیت ها .6

 روش های اطفاء .7

 روشهای کاهش حوادث .8

 انبارداری و نگهداری .9

 کنترل های مواجهه و وسایل حفاظت فردی .10

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی .11
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 پایداری و واکنش پذیری .12

 مشخصات سم شناسی ماده .13

 مشخصات اکولوژی و زیست محیطی ماده و توصیه های الزم جهت امحاء مواد زاید .14

 اطالعات مرتبط با حمل و نقل .15

 اطالعات مربوط به قوانین و مقررات مربوطه و سایر اطالعات مرتبط .16

گانه باال می باشند اما ممکن است  16 معموال برگه های اطالعات ایمنی مواد شیمیایی حاوی اطالعات

مطالب دیگری نیز اضافه شود یا بعضی از اطالعات غیر   حسب ضرورت و یا مقررات کشور های مختلف

 .ضروری حذف گردد
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 ( آب اكسيژنه MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 درصد( 8پيروكسيد هيدروژن )غلظت كمتر از آب اكسيژنه، محلول  نام شيميايي

 هيدروژن دي اكسايد، هيدروپيروكسيد، پيروكسيد، پيروكسيد هيدروژندي هيدروژن دي اكسايد،  مترادف هاي نام

 مايع بي رنگ شفاف با بوي محرك و تند ظاهري شكل

 در آزمايشگاه OBبراي انجام تست  موارد استفاده
  

 

 
 
 
 

 بر سالمتتاثير 

 در انسان ها سفيد شدن پوست )در اثر تماس با مواد شيميايي( مشاهده شده است. تماس پوستي

 تماس تنفسي

اين ماده در دماي اتاق به بخار تبديل نميشود، اگر گرم شود يا ميست اين ماده ميتواند سبب تحريك بيني، گلو و 

ميلي گرم بر  12-41گلويي در افرادي كه با غلظت هاي دستگاه تنفسي در انسان ها و حيوانات شود. تحريكات 

 متر مكعب  مواجهه داشته اند، گزارش شده است.

 تماس چشمي

درصد از اين ماده سبب درد شديد در چشم ميشود كه خيلي سريع درد از  1-3در انسان ها تماس با غلظت هاي 

بب درد، اشك ريزش و اسپاسم پلك ها درصد از اين ماده س 3بين ميرود. تماس عدسي چشم با غلظت هاي 

 ميشود اما عوارض ديگري به دنبال ندارد و اين عوارض برطرف ميشوند.

 بلع و گوارش
عالئم آن شبيه درد تيز در شكم، كف كردن دهان، استفراغ كردن، بيهوشي آني و تب ميباشد. اين ماده در شكم 

 ماده در مواجهه هاي صنعتي متداول نيست. مقدار زيادي اكسيژن آزاد ميكند. خوردن و بلعيدن اين

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي
دقيقه با آب ولرم و تميز شستشو دهيد تا آلودگي تماس با پوست برطرف شود، اگر  15سريعا موضع را به مدت 

 تحريكات پوستي ادامه داشت به پزشك مراجعه كنيد.

 هواي آزاد برده و سريعا به پزشك مراجعه كنيد.منبع آلوده يا مصدوم را به  تماس تنفسي

 تماس چشمي
دقيقه با آب ولرم و تميز شستشو دهيد تا آلودگي برطرف شود. در طول مدت  20سريعا چشم ها را به مدت 

 شستشو پلك ها باز نگه داشته شود. به پزشك مراجعه كنيد.

 مراجعه كنيد.اگر تحريكات و ناراحتي به وجود آمد به پزشك  بلع و گوارش

 وسایل حفاظت فردي

 از دستكش و پيشبند استفاده شود، دوش هاي آب ميبايست در محيط كار موجود باشد. حفاظت پوست

 حفاظت تنفس
ماسك  ppm10 از ماسك هاي پيشنهادي در غلظت هاي مختلف استفاده شود. براي مثال در غلظت هاي باالتر از

SAR  و براي غلظت هاي باالتر ازppm 75  ماسك فشار مثبت تمام صورتSAR. 

 حفاظت چشم
از گاگل هاي ايمني مخصوص مواد شيميايي استفاده شود. در اكثر مواقع حفاظ صورت و چشم ضرروري است، 

 چشم شور ميبايست در محيط كار موجود باشد.

 0 آتش سوزيخطرات 

 3 خطرات واكنش پذیري

 3 خطرات بهداشتی

 OX خطرات خاص
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 باشد. از پيشبند استفاده شود، دوش آب و چشم شور ميبايست در محيط كار موجود حفاظت بدن

 اطالعات آتش نشانی

 خطر آتش گيري
نميسوزد و قابل احتراق نيست، پيروكسيد هيدروژن عامل اكسيد كننده بسيار ضعيفي است. در هنگام آتش 

 سوزي ميتواند اكسيژن آزاد كند و در نتيجه ميزان آتش را افزايش ميدهد.

روش مناسب 

 خاموش كردن
 شود.از ميزان زيادي آب يا مه استفاده 

 اثرات زیست محيطی

 اين ماده براي آبزيان و محيط زيست آن ها سمي ميباشد. 

 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل

اين ماده بسيار سمي است، قبل از حمل و نقل بهتر است اقدامات كنترل مهندسي صورت بگيرد و اپراتور به 

مواد شيميايي سر و كار دارند ميبايست با خطرات آن و نحوه ي كار  وسابل ايمني مجهز باشد. افرادي كه با اين 

 به صورت ايمن آموزش ديده باشند.

 نكات انبار داري
در جاي سرد و به دور از اشعه مستقيم و منابع گرم ديگر انبار شود. به دور از مواد ناسازگار مثل اكسيد كننده 

 هاي قوي انبار شود.

 حفاظت محيطی و نظافت

زماني كه آلودگي كم است محيط را با آب شسته، اگر آلودگي زياد بود جلوي آلودگي را با خاك، ماسه، شن و يا ساير مواد جاذب  در

بگيريد. اين ماده را توسط پمپ يا ساير وسايل وكيوم كننده برداريد و در ظروف مناسب درب بسته و داراي برچسب ريخته و سپس 

 زيادي آب بشوييد. محيط را تهويه كنيد. منابع آتش زا و مشتعل را دور كنيد. دفع كنيد. محيط را با مقدار
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 ( اسيد استيک MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 اسيد استيك نام شيميايي

 اسيد اتانوئيك، اسيد اتيليك، اسيد متان كربوكسيليك، سركه، جوهر سركه مترادف هاي نام

 درجه سانتيگراد شبيه كريستال هاي يخي است. 16مايع شفاف و بيرنگ با بوي سركه كه در دماي پايين تر از  ظاهري شكل

 در آزمايشگاه OBبراي انجام تست  موارد استفاده
  

 

 
 
 
 

 تاثير بر سالمت

 تماس پوستي
تحريكات پوستي بستگي به غلظت اين ماده و مدت زمان تماس با اين ماده دارد. بصورت كلي تماس با اسيد 

 درصد ممكن است سبب تحريك خفيف پوست شود. 10زير  استيك با غلظت

 تماس تنفسي
تنفس غلظت بااليي از اين ماده سبب تحريك بيني و گلو، كوتاهي تنفس، سرفه، خس خس سينه و آسيب ريه 

 ميشود. اولين عالئم آن شامل تنگي سينه، سرفه و كوتاهي تنفس است.

 تماس چشمي
هاي باال سبب آسيب چشم و در نهايت كوري ميشود. در آزمايشات روي محرك شديد چشم ميباشد و در غلظت 

 حيوانات، حتي در غلظت هاي بسيار پايين، سبب آسيب هاي شديد چشم شده است.

 بلع و گوارش

درصد يا كمتر اسيد، ممكن است سبب تحريك ماليم دهان، حلق و دستگاه گوارشي ميشود. بلعيدن  10محلول 

درصد، سبب خوردگي شديد معده و روده شده است. بسته به خواص  100تا  80از اسيد  ميلي ليتر 200تا  100

فيزيك )ويسكوزيته و كشش سطحي( اسيد در هنگام بلعيده شدن ممكن است وارد دستگاه تنفسي شود. وارد 

شدن حتي يك قطره كوچك مايع، ممكن است سبب تهديد طوالني مدت جمع شدن مايع در ريه ها شود كه 

 ب هاي جدي ريه ها، مشكل تنفسي، ايست قلبي و مرگ از عوارض آن است.آسي

 اقدامات كمک هاي اوليه

 دقيقه با آب ولرم شسته، در صورت لزوم به پزشك مراجعه شود. 5موضع را به مدت حداقل  تماس پوستي

 سريعا به پزشك مراجعه شود.مصدوم را به هواي آزاد برده در صورت مشكل تنفسي به وي اكسيژن داده  تماس تنفسي

 تماس چشمي
دقيقه با آب ولرم بشوييد، در هنگام شستشو پلك ها را باز نگه داريد. در  20-30سريعا چشم ها را به مدت

 صورت لزوم به پزشك مراجعه شود.

 بلع و گوارش
آب به فرد بدهيد، اگر ميلي ليتر  300تا  240هرگز به فرد بيهوش چيزي نخورانيد، دهان مصدوم را با آب شسته، 

 شير در دسترس بود بعد از آب به فرد شير بدهيد. سريعا به پزشك مراجعه شود.

 وسایل حفاظت فردي

 از دستكش و كفش ايمني ضد مواد شيميايي و مقاوم در برابر اين ماده استفاده شود. حفاظت پوست

 استفاده شود. nioshاز ماسك هاي پيشنهادي  حفاظت تنفس

 از گاگل هاي شيميايي ايمني استفاده شود. حفاظ صورت ضروري است. چشم حفاظت

 1 آتش سوزيخطرات 

 1 خطرات واكنش پذیري

 2 خطرات بهداشتی

  خطرات خاص
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 از لباس هاي سراسري مقاوم در برابر مواد شيميايي استفاده شود. حفاظت بدن

 اطالعات آتش نشانی

 قابل انفجار باشد.درجه سانتي گراد ميتواند  39مايعي قابل احتراق است، مخلوط آن با هوا با دماي باالتر از  خطر آتش گيري

روش مناسب 

 خاموش كردن
 كربن دي اكسيد، پودر خشك شيميايي،  فوم الكل، فوم پليمر، اسپري آب يا مه.

 خطرات زیست محيطی

 اين ماده براي آبزيان و محيط زندگي آن ها مضر ميباشد.
 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل

احتراق است، قبل از حمل و نقل ميبايست كليه اقدامات كنترل مهندسي  را انجام اين مواد بسيار خورنده و قابل  

 داد  و افراد مجهز به تجهيزات ايمني فردي باشند و آموزش كافي را در قبال حمل و نقل اين مواد ببينند.

 نكات انبار داري
نابع مشتعل ديگر نگهداري در محيط خشك، خنك و با تهويه محيطي مناسب و دور از اشعه آفتاب، گرما و م

 شوند. انبار ميبايست هواي پاك داشته باشد و از مواد ضد جرقه و حريق درست شده باشند.

 حفاظت محيطی و نظافت

 با تجهيزات مناسب نسبت به جمع آوري اسيد پخش شده اقدام شود. 
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 ( استيلن MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 شيمياییمشخصات ماده 

 استيلن شيميايينام 

 اتين، اتاين، نارسيلن مترادف هاي نام

 گاز بي رنگ، بدون بو يا بوي ماليم و مختصري شبيه سير دارد كه اين بستگي به خلوص اين ماده دارد. ظاهري شكل

 جوشكاري موارد استفاده
  

 

 
 
 

  

 بر سالمتتاثير 

 تماس پوستي

اين گاز محرك نيست، از برخي منابع گزارش شده است فرم مايع اين گاز ميتواند سبب انجماد و يخ زدگي شود. 

با اين حال  اين مسئله غيرممكن است زيرا سيلندرهاي استيلن حاوي گاز استيلن حل شده در استن هستند. 

تماس با فرم مايع اين گاز حاوي مقدار كمي استيلن است كه اين گاز سريعا در هوا آزاد ميشود و فقط استن باقي 

 مي ماند. استن نيز محرك خفيف پوست است.

 تماس تنفسي
غير سمي است، در غلظت هاي باالتر  ppm 2500 ( يعني كمتر ازLELغلظت هاي كمتر از حد انفجاري )استيلن در 

 سبب بيهوشي ميشود و در مقادير بسيار باال خفه كننده است.

 تماس چشمي

اين گاز محرك نيست، از برخي منابع گزارش شده است فرم مايع اين گاز ميتواند سبب انجماد و يخ زدگي شود. 

ين حال  اين مسئله غيرممكن است زيرا سيلندرهاي استيلن حاوي گاز استيلن حل شده در استن هستند. با ا

تماس با فرم مايع اين گاز حاوي مقدار كمي استيلن است كه اين گاز سريعا در هوا آزاد ميشود و فقط استن باقي 

 مي ماند. استن نيز محرك معتدل چشم است.

 سترس نميباشد، استيلن گاز استاطالعاتي در د بلع و گوارش

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي 

اگر تماس با فرم مايع اين ماده در داخل سيلندر كه با استن مخلوط است در داخل سيلندر كه با استن مخلوط 

برطرف دقيقه شستشو دهيد و تا زماني كه آلودگي  10است رخ داد سريعا موضع آلوده را با آب ولرم به مدت 

 نشده شستشو را ادامه دهيد . به پزشك مراجعه شود.

 تماس تنفسي
منبع آلودگي يا فرد مصدوم را به هواي آزاد برده، در صورت قطع تنفس به فرد مصدوم تنفس مصنوعي داده و يا 

 در صورت ايست قلبي، احياي قلبي ريوي انجام دهيد. به پزشك مراجعه شود.

 تماس چشمي

فرم مايع اين ماده در داخل سيلندر كه با استن مخلوط است در داخل سيلندر كه با استن مخلوط اگر تماس با 

دقيقه شستشو دهيد و تا زماني كه آلودگي برطرف  10است رخ داد سريعا موضع آلوده را با آب ولرم به مدت 

 مراجعه شود.نشده شستشو را ادامه دهيد، در زمان شستشو پلك ها باز نگه داشته شود. به پزشك 

 اطالعاتي در دسترس نميباشد. استيلن گاز است. بلع و گوارش

 4 خطرات آتش سوزي

 3 خطرات واكنش پذیري

 1 خطرات بهداشتی

  خطرات خاص
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 وسایل حفاظت فردي

 حفاظت پوست

در استفاده معمول از اين ماده  وسيله و تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. با اين حال استفاده از لباس هاي 

اشتعال است و يا مواقع اورژانسي كه اتمسفر حاوي ضد حريق  در محل هايي كه امكان آزاد شدن گاز هاي قابل 

 اينگونه گازها است، الزامي مي باشد.

 تهويه موضعي، استفاده از وسيله حفاظت تنفسي حفاظت تنفس

 عينك ايمني، حفاظ صورت حفاظت چشم

 از البسه هاي با جنس كتان براي جلوگيري از الكتريسته ساكن استفاده شود. حفاظت بدن

 آتش نشانی اطالعات

 خطر آتش گيري

كامال قابل اشتعال است. اين ماده توانايي مشتعل شدن در دماهاي معمولي را دارا است. اين ماده سريعا ميتواند  با 

هوا مخلوط قابل انفجاري تشكيل دهد. براي مشتعل شدن انرژي خيلي كمي نياز دارد. در اماكن و فضاهاي بسته 

 خطر انفجار باال مي رود.

روش مناسب 

 خاموش كردن
 پودر خشك مواد شيميايي، كربن دي اكسيد، فوم، اسپري آب و مه.

 اثرات زیست محيطی

انتظار نميرود تاثيري بر روي محيط و اكولوژي داشته باشد، استيلن شامل مواد شيميايي كالس يك و دو كه باعث تخريب اليه اوزن 

موادذ آلوده كننده دريايي قرار ندارد و انتظار نمي رود استيلن  براي محيط زيست  مشوند، قرار نگرفته است. همچنين استيلن جزو

آبزيان و اكوسيستم هاي آبي مضر و خطرناك باشد. تنها به مقدار كمي براي ماهي ها سمي است. فراريت اين ماده  و خاصيت حالليت 

د مگر در مواردي كه اين ماده  بطور ناگهاني و تصادفي در كمي كه در آب دارد سبب شده اين ماده به ندرت سبب آلودگي آب ها شو

 مقادير زيادي آزاد شده باشد.
 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل

اين ماده قابل اشتعال است و به صورت گاز فشرده ميباشد. قبل از حمل و نقل اقدامات كنترلي مهندسي براي 

اپراتور ميبايست به كليه تجهيزات ايمني فردي مورد نياز، ايمن باشد. افرادي محافظت اپراتور بسيار مهم است. 

 كه با اين مواد كار ميكنند  بايد طرز كار ايمن  و خطرات كار با اين مواد را آموزش ببينند.

 نكات انبار داري
همچنين محيط انبار در جاي خنك، خشك، با تهويه محيطي مناسب و به دور از اشعه مستقيم آفتاب انبار شوند. 

 مي بايست عاري از هرگونه گرما، حرارت و منابع مشتعل و محترق باشد.

 حفاظت محيطی و نظافت

 اجازه دهيد گاز به  صورت ايمن در اتمسفر آزاد شود و يا اين كه براي سوخت از آن استفاده كنيد.

 

 

 

 

 

 



11 
 

 ( اسيد بوریک MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 شيمياییمشخصات ماده 

 اسيد بوريك نام شيميايي

 اسيد بوراسيك، اورتوبوريك اسيد، برون تري هيدروكسيد مترادف هاي نام

 جامد، پولكي شكل يا پودر سفيد رنگ يا بي رنگ ظاهري شكل

 آزمايشگاه موارد استفاده
  

 

 
 
 
 

 تاثير بر سالمت

 تماس پوستي
ممكن است محرك پوست باشد. ممكن است در مناطق آسيب ديده يا خراشيده شده پوست، مقادير خطرناك و 

 بدن شود.مضر اين ماده جذب 

 ممكن است سبب تحريك دستگاه گوارشي شود، خواص سم شناسي اين ماده به طور كامل بررسي نشده است. تماس تنفسي

 اين ماده ممكن است محرك چشم باشد. تماس چشمي

 بلع و گوارش

سبب تحريك دستگاه گوارش ميشود كه با استفراغ، حالت تهوع و اسهال همراه است. همچنين ممكن است 

سبب كاهش كارايي دستگاه عصب مركزي شود كه با عالئم مشخصه سردرد، گيجي، دخواب آلودگي و تهوع 

همراه است. در مراحل پيشرفته تر ممكن است غش كردن، بيهوشي، كما و در برخي موارد مرگ به علت نقص 

اهماهنگي الكتروليت ها دستگاه تنفسي را به همراه داشته باشد. اين ماده باعث صدمه به دستگاه گوارشي و ن

ميشود، همچنين باعث كاهش اكسيژن در بافت هاي بدن ميشود كه عالئم مشخصه آن ضعف، سردرد، گيجي، 

پريشاني، سيانوز ) آبي رنگ شدن پوست در اثر كاهش اكسيژن در خون(، ضعيف شدن و نامرتب شدن ريتم 

 قلب، غش، بيهوشي، تشنج، كما و مرگ ميشود.

 ي اوليهاقدامات كمک ها

 تماس پوستي

دقيقه با آب شستشو دهيد. لباس ها و كفش هاي آلوده را زير آب از تن خارج  15سريعا موضع آلوده را به مدت 

كنيد. اگر تحريكات پوستي ادامه داشت و يا بيشتر شد به پزشك مراجعه نماييد. لباس ها را قبل از استفاده 

 مجدد با آب بشوييد.

 تماس تنفسي
از مواجهه با اين ماده دور كنيد و به هواي آزاد ببريد. اگر تنفس فرد قطع شده بود به وي اكسيژن مصنوعي فرد را 

 دهيد. اگر تنفس وي به سختي صورت مي گرفت به وي اكسيژن دهيد. به پزشك مراجعه شود.

 تماس چشمي
دقيقه با آب شستشو  15داريد به مدت سريعا چشم هاي آلوده را به صورتيكه پلك هاي باال و پايين را باز نگه 

 دهيد تا آلودگي برطرف شود. به پزشك مراجعه شود.

 بلع و گوارش
هرگز از راه دهان به فردي كه بيهوش است چيزي نخورانيد. به پزشك مراجعه شود. فرد را وادار به استفراغ 

 ورانيد. دهان فرد را با آب بشوييد.ليوان پر شير يا آب بخ 2-4نكنيد. اگر فرد به هوش و هوشيار بود به وي 

 0 آتش سوزيخطرات 

 0 خطرات واكنش پذیري

 2 خطرات بهداشتی

  خطرات خاص
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 وسایل حفاظت فردي

 از دستكش هاي حفاظتي براي حفاظت پوست استفاده كنيد. حفاظت پوست

 حفاظت تنفس
كه مخصوص گرد و غبار و يا ميست است و يا از  NIOSH/MSHAاز سيستم هاي حفاظت تنفسي پيشنهادي 

 استفاده نماييد. EN 149استانداردهاي اروپايي 

 از عينك هاي ايمني يا گاگل هاي ايمني مخصوص مواد شيميايي استفاده نماييد. حفاظت چشم

 پيشبند مخصوص مواد شيميايي بپوشيد. از البسه ايمني براي محافظت از پوست استفاده نماييد. حفاظت بدن

 اطالعات آتش نشانی

 خطر آتش گيري
درجه سانتيگراد اين ماده تجزيه حرارتي ميشود و به فرم آب و بوريك  100اين ماده نمي سوزد، در دماي باالتر از 

 بي آب در مي آيد.

روش مناسب 

 خاموش كردن
 از كليه وسايل اطفاء حريقي كه آتش را احاطه ميكنند استفاده شود.

 اثرات زیست محيطی

اسيد در غلظت هاي باال ممكن است در آب اين ماده براي محيط زيست آبزيان سمي و خطرناك است. پودرهاي سفيد رنگ بوريك 

 حل شوند و ميتوانند به دليل جذب شدن در ريشه گياهان و درخت ها به آن ها آسيب وارد كند.

 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل

كه كمترين در محيط هايي كه تهويه هوا كافي و مناسب است با اين ماده كار شود. با اين ماده به صورتي كار شود 

مقدار گرد و غبار، توليد و جمع شود. از تنفس گرد و غبار، بخارات، ميست و يا گاز اين ماده جلوگيري شود. 

مراقب باشيد اين ماده با چشم، پوست و لباس تماس تماس نداشته باشد. درب ظرف اين ماده هميشه بسته نگه 

 داشته شود. دست ها را پس از كار با اين ماده بشوييد.

 در جاي خنك، خشك، با تهويه محيطي مناسب و به دور از مواد ناسازگار انبار شود. نكات انبار داري

 حفاظت محيطی و نظافت

محيط را سريعا تميز كنيد، از وسايل حفاظت فردي مورد نياز استفاده شود، تهويه كافي را فراهم نماييد. مواد ريخته شده را توسط 

 بيل، درون ظروف مناسب قرار دهيد. از توليد گرد و غبار در محيط جلوگيري شود.تجهيزات وكيوم كننده يا 
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 ( اسيد سيتریک MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 اسيد سيتريك شيميايينام 

 جوهر ليمو، بتا هيدروكسي تري كربوكسيل اسد، بتا هيدروكسي تري كرباليك اسيد مترادف هاي نام

 جامد، كريستال يا گرانول هاي كريستالي شكل يا پودري شكل، بي رنگ يا سفيد، بي بو ظاهري شكل

 در آزمايشگاه از اين ماده استفاده ميشود. موارد استفاده
  

 

 
 
 
 

 تاثير بر سالمت

 تماس پوستي

گرد و غبار هاي اين ماده ميتواند سبب تحريكات متوسط تا شديد پوستي شود كه اين وابسته به مدت تماس 

خورنده ميتوانند سبب صدمات شديد به پوست شوند كه ممكن است همراه با اسكارهاي پايدار باشند. است. مواد 

 اطالعاتي در مورد مواجهه انسان با اين ماده نيست.

 تماس تنفسي

گرد و غبار و ميست توليد شده از اين محلول ممكن است سبب تحريك بيني و گلو شود. صدمات شديدتر 

هوابرد، غلظت محلول  و مدت مواجهه با اين ماده دارد. اطالعاتي در مورد مواجهه انسان بستگي به غلظت ذرات 

 ها يا حيوانات با اين ماده در اختيار نميباشد.

 تماس چشمي

در مطالعات حيواني گرد و غبار و محلول اين ماده سبب تحريكات شديد چشمي شده است )بافت چشم را از بين 

لظت محلول و مدت تماس، مواد خورنده ميتوانند سبب صدمات پايدار مثل نابينايي در برده است(. با توجه به غ

 چشم شوند.

 بلع و گوارش

درصد در ليمو( و در غلظت هاي خيلي كم در بسياري از غذاها  4-8اسيد سيتريك در مركبات وجود دارد )

. خوردن مقدار زيادي از اين ماده ميتواند موجود است. از اين ماده به عنوان ماده افزودني به غذا استفاده ميشود

 سبب درد شكمي و استفراغ شود.

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي
دقيقه شستشو دهيد تا آلودگي برطرف  20-30هر چه سريعتر موضع آلوده را با مقدار زيادي آب ولرم به مدت 

 شود. سريعا به پزشك مراجعه شود.

 آلودگي يا فرد را به هواي آزاد برده، اگر عالئم و مشكالت تنفسي باقي ماند به پزشك مراجعه شود.منبع مولد  تماس تنفسي

 تماس چشمي

دقيقه شستشو  20-30سريعا چشم هاي آلوده را به صورتي كه پلك ها باز است با مقدار زيادي آب ولرم به مدت 

از آن استفاده شود. سريعا به پزشك مراجعه داده تا آلودگي برطرف شود. در صورت وجود محلول نمك طبيعي، 

 شود.

 بلع و گوارش

هرگز به فردي كه بيهوش است چيزي نخورانيد، دهان مصدوم را با آب شسته، فرد را وادار به استفراغ نكنيد در 

ميلي ليتر آب با امالح معدني رقيق بخورانيد. در صورت امكان پس از آب به  240-300صورت هوشياري به فرد 

 رد شير بخورانيد. اگر استفراغ خود به خود روي داد، مجددا به فرد آب دهيد. سريعا به پزشك مراجعه شود.ف

 1 آتش سوزيخطرات 

 1 خطرات واكنش پذیري

 3 خطرات بهداشتی

  خطرات خاص
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 وسایل حفاظت فردي

 از دستكش، لباس، پيش بند و كفش مقاوم در برابر مواد شيميايي استفاده شود. حفاظت پوست

 راهنماي ويژه اي در دسترس نمي باشد. حفاظت تنفس

 از گاگل هاي ايمني استفاده شود، در اكثر مواقع محافظ صورت ضروري است. حفاظت چشم

 حفاظت بدن
از دستكش، لباس، پيش بند و كفش مقاوم در برابر مواد شيميايي استفاده شود. دوش و چشم شور ايمني در 

 محيط هاي كار با اين ماده الزامي است.

 اطالعات آتش نشانی

 مجاورت حرارت زياد ميسوزد. در هنگام سوختن توليد گازها و فيوم هاي سمي و محرك ميكند.اين ماده در  خطر آتش گيري

روش مناسب 

 خاموش كردن
 دي اكسيد كربن، فوم الكل، فوم پليمر، مه يا اسپري آب، پودر خشك مواد شيميايي

 اثرات زیست محيطی

 خطرناك براي محيط زيست
 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 نقل حمل و

قبل از حمل و نقل، اقدامات كنترل مهندسي براي محافظت اپراتور بسيار مهم است. اپراتور ميبايست به كليه 

تجهيزات ايمني فردي مورد نياز، ايمن باشد. افرادي كه با اين مواد كار ميكنند بايد طرز كار ايمن و خطرات كار با 

 اين مواد را آموزش ببينند.

 نكات انبار داري
محيط خشك، خنك با تهويه محيطي مناسب و به دور از اشعه مستقيم آفتاب، گرما و ساير منابع مشتعل و در 

 محترق ديگر نگهداري شوند.

 حفاظت محيطی و نظافت

كرد. تا زماني كه آلودگي به طور كامل برطرف نشده، محيط را محدود كرده و ميبايست كليه منابع مشتعل  و محترقه را از محيط دور 

تميز كردن محيط آلوده را فقط توسط افراد آموزش ديده انجام دهيد، اين افراد ميبايست از كليه تجهيزات ايمني فردي مورد نياز 

استفاده كنند. مواد ريخته شده را با موادي كه با اين ماده واكنش نمي دهند جمع كرده و مواد زائد را در داخل ظروف مناسب دربسته 

 صوص نگهداري كنيد، محيط را با آب شستشو دهيد و تهويه شود..و با برچسب مخ
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 ( اسيد كلریدریک MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 اسيد كلريدريك نام شيميايي

 هيدروژن كلرايد، اسيد كلروهيدريك، جوهر نمك مترادف هاي نام

 بوي تندمايع بي رنگ يا زرد كم رنگ با  ظاهري شكل

 پاك كنندگي سطوح موارد استفاده
  

 

 
 
 

  

 تاثير بر سالمت

 تماس پوستي
اسيدي خورنده است، سبب تحريكات شديد پوستي )قرمزي،تاول و درد(،سوختگي، بي رنگي پوست و صدمات 

 شود.پوستي مي 

 تماس تنفسي

اسيدي خورنده است، بخارات و رطوبت اين ماده مي تواند سبب تحريكات شديد بيني،زخم گلو، انسداد، سرفه و 

سختي تنفس شود. در مدت مواجهه با اين ماده زخم در بيني و گلو ايجاد مي شود. در غلظت هاي باال موجب 

 تورم ريوي، اشكاالت تنفسي و مرگ مي شود.

 چشميتماس 
اسيدي خورنده است، بخارات، رطوبت و قطرات اين ماده مي تواند سبب تحريكات شديد، سوختگي و كوري 

 چشم شود.

 بلع و گوارش

درصد مي باشد، اسيدي خورنده است كه خورنده شدن و بلعيده شدن آن سبب ايجاد  33اين محصول كه محلولي

الئم آن شامل سختي در قورت دادن، عطش، استفراغ و سوختگي و زخم در دهان، گلو، مري و شكم مي شود. ع

 حالت تهوع، اسهال، صدمات شديد، اغماء و نهايتا مرگ است.

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي 
دقيقه با آب ولرم شستشو داده، لباس يا كفش را از قسمت آلوده خارج  15بخش آلوده پوست را به مدت حداقل 

 شود.كنيد. به پزشك مراجعه 

 تماس تنفسي
فرد را به هواي آزاد منتقل كنيد. در صورتي كه دچار مشكل تنفسي شده است به او اكسيژن برسانيد. در صورت 

 قطع تنفس به او تنفس مصنوعي بدهيد. سريعا به پزشك مراجعه شود.

 تماس چشمي
باز نگه داشته شوند. در صورت دقيقه با آب ولرم شستشو داده، پلك ها  15سريعا چشم هاي آلوده را به مدت 

 داشتن لنز در چشم آن را سريعا در آوريد. به پزشك مراجعه شود.

 بلع و گوارش
هرگز به فردي كه بيهوش است چيزي نخورانيد. در صورت هوشياري مقدار زيادي آب و شير به او بخورانيد. فرد 

 را وادار به استفراغ نكنيد. سريعا به پزشك مراجعه شود.

 وسایل حفاظت فردي

 از دستكش الستيكي مقاوم در برابر اسيد، لباس و كفش مقاوم در برابر مواد شيميايي استفاده شود. حفاظت پوست

 از ماسك هاي كارتريج دار استفاده شود. حفاظت تنفس

 0 ت آتش سوزيخطرا

 0 خطرات واكنش پذیري

 3 خطرات بهداشتی

  خطرات خاص
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 حفاظت چشم
پاشيده شدن اين ماده از عينك هاي مخصوص مواد شيميايي )داراي لبه( استفاده شود. در مواردي كه امكان 

 باشد از محافظ صورت استفاده شود.

 حفاظت بدن
دستكش، لباس، كفش مقاوم در برابر مواد شيميايي، حفاظ صورت و عينك ايمني در محيط هاي كار با اين ماده 

 الزامي است. در محل كار بايد دوش آب و شير مخصوص شستشوي چشم وجود داشته باشد.

 اطالعات آتش نشانی

اين ماده نمي سوزد. اما در اثر تماس با فلزات، توليد گاز هيدروژن مي كند كه مخلوط اين گاز با هوا مي تواند  خطر آتش گيري

 سبب انفجار شود.

روش مناسب 

 خاموش كردن

آتش گير نيست. از اسپري كردن آب براي خنك كردن ظروف محتوي اين ماده استفاده شود. از اسپري يا مه آب 

 اهش بخارات اين ماده استفاده شود.  از اسپري كردن آب به منبع نشت اين ماده خودداري شود.براي ك

 اثرات زیست محيطی

در صورت رها شدن در خاك تجزيه بيولوژيكي نشده و به آب هاي زير زميني نفوذ ميكند. با كاهش اسيديته طبيعي محيط، سبب 

ميلي گرم در ليتر براي  25اين ماده در غلظت هاي بيشتر از  جانوران نامساعد ميكند.مرگ جانوران مي شود و محيط زيست را براي 

 ماهي ها كشنده است. اين ماده به واسطه تغيير در اسيديته آب مضر مي باشد.
 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل

از آزاد شدن بخارات و ذرات ريز اين مواد جلوگيري نماييد.هميشه مطمئن باشيد كه تهويه محيطي مناسب و 

 كافي است. در صورت امكان به صورت بسته هاي كوچك در محيطي با تهويه مناسب ، حمل شوند. 

 نكات انبار داري

يم آفتاب، گرما و ساير منابع احتراق  و در محيط خشك، خنك و با تهويه محيطي مناسب و به دور از اشعه مستق

اشتعال نگهداري شوند. اين مواد به دور از مواد ناسازگار مثل مواد اكسيد كننده، مواد احيا كننده و... انبار شوند. 

 ظروف داراي برچسب مناسب باشند. در زماني كه از ظروف استفاده نمي شود  درب آن ها بسته باشد.

 حفاظت محيطی و نظافت

سريعا نشتي را برطرف كنيد تا زماني كه آلودگي به طور كامل برطرف نشده، محيط را محدود كنيد و تميز كردن محيط آلوده را فقط 

توسط افراد آموزش ديده انجام دهيد. اين افراد مي بايست از كليه تجهيزات ايمني فردي مورد نياز استفاده كنند. محيط حتما بايد 

باشد. خنثي كردن اين ماده با مواد بازي، مثل كربنات سديم و آهك انجام مي شود. براي جذب مقادير باقي  مجهز به سيستم تهويه

 مانده، از مواد شيميايي بي اثر مانند شن و ماسه خشك استفاده شود.
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 ( اكسيژن MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 گاز اكسيژن شيميايينام 

 اكسيژن مولكولي، اكسيژن فشرده مترادف هاي نام

 گاز بي رنگ، بي بو ظاهري شكل

 ژن درمانيياكس موارد استفاده
  

 

 
 
 
 

 ثير بر سالمتتا

 تاثيري شناخته نشده است. گاز اكسيژن محرك چشم نيست. تماس پوستي

 تماس تنفسي

% از هوا به صورت طبيعي حاوي اكسيژن است و اكسيژن اساسا  غير سمي است. استنشاق اكسيژن خالص به 21

هاي شغلي، تماس با  ساعت در فشار اتمسفر يا كمتر سبب تحريك ريوي و ادم ريه ميشود، در مواجهه 24مدت 

 فشارهاي باالي اكسيژن ديده شده است  اما متداول نيست.

 تاثيري شناخته نشده است. گاز اكسيژن محرك چشم نيست. تماس چشمي

 مشخص نشده است، اكسيژن گاز است. بلع و گوارش

 اقدامات كمک هاي اوليه

 مشخص نشده است، اين گاز محرك نيست. تماس پوستي

 تماس تنفسي
اگر عالئم و مشكالت تنفسي نمايان شد، فرد مصدوم يا منبع مولد آلودگي را به هواي آزاد برده و سريعا به پزشك 

 مراجعه نماييد.

 مشخص نشده است، اين گاز محرك نيست. تماس چشمي

 خوردن اين گاز در مواجهه هاي شغلي متداول نيست. بلع و گوارش

 وسایل حفاظت فردي

 اطالعاتي در دست نيست. حفاظت پوست

 حفاظت تنفس

در اكثر موارد تجهيزات حفاظت تنفسي مورد نياز نيست، راهنماي خاصي در اين مورد وجود ندارد. در بعضي از 

موقعيت ها كه مواجهه با اين گاز سنگين است )فشارگاز زياد است( ممكن از سيستم هاي حفاظت تنفسي مورد 

 نياز باشد.

 خاصي در اين مورد نشده است. راهنماي حفاظت چشم

 اطالعاتي در دست نيست. حفاظت بدن

 اطالعات آتش نشانی

 اين گاز غير قابل اشتعال است. تماس اكسيژن با مواد احتراق پذير ميتواند باعث حريق يا انفجار شود. خطر آتش گيري

 0 خطرات آتش سوزي

 0 خطرات واكنش پذیري

 0 خطرات بهداشتی

 OX خطرات خاص
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روش مناسب 

 خاموش كردن
 حاوي اكسيژن است، استفاده نماييد. از مقدار زيادي آب براي خاموش كردن حريق هايي كه

 اثرات زیست محيطی

-------- 

 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل

اين ماده اكسيد كننده و گاز فشرده است، در اين حالت خطر حريق و انفجار جدي دارد. قبل از حمل و نقل 

اپراتور ميبايست به كليه تجهيزات ايمني فردي اقدامات كنترل مهندسي براي محافظت اپراتور بسيار مهم است، 

مورد نياز، ايمن باشد. افرادي كه با اين مواد كار ميكنند بايد طرز كار ايمن و خطرات كار با اين مواد را آموزش 

 ببينند.

 نكات انبار داري

واد قابل احتراق سيلندرهاي حاوي اين ماده را در جاي خنك، خشك، با تهويه محيطي مناسب، به دور از آتش، م

و خورنده، در اماكن ضد حريق و به دور از پروسه توليد انبار نگهداري نماييد. همچنين اين مواد ميبايست به دور 

 از گرما، منابع مشتعل و محترق و به دور از اشعه مستقيم آفتاب انبار شوند.

 حفاظت محيطی و نظافت

 شود و يا اين كه براي سوخت از آن استفاده كنيد. اجازه دهيد گاز به  صورت ايمن در اتمسفر آزاد
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 ( الکل MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 درصد 70اتيل الكل  نام شيميايي

 الكل، اتيل هيدرات، اتيل هيدروكسايد، الكل غالت و... مترادف هاي نام

 مايع بي رنگ و شفاف با بوي خاص ظاهري شكل

 گند زدايي، حالل و رقيق كننده موارد استفاده
   

 

 
 
 

  

 تاثير بر سالمت

 در حد متوسط باعث تحريك پوست شده و در انتهاي اندام ها ايجاد سيانوز ميكند. تماس پوستي

 تماس تنفسي
خواب آلودگي، خستگي، اثرات تخديري، سرفه،آسيب كبدي، كم خوني، اثر بر توليد مثل و جهش موجب سردرد، 

 زايي مي شود.

 شديدا محرك است، باعث حساسيت همرا با درد نسبت به نور ميشود. تماس چشمي

 بلع و گوارش

اد كرده و افزايش باعث تحريك معده، حالت تهوع، اسهال و استفراغ شده و قادر است مسموميت سيستميك ايج

قند خون،خواب آلودگي و تخدير سيستم اعصاب مركزي و هيجان پذيري، سردرد، سرگيجه، خواب آلودگي، 

 تهوع، بيهوشي، كما و مرگ در اثر اختالل در عملكرد تنفسي نمايد.

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي 
 15را با مقادير زيادي آب و صابون به مدت حداقل فورا لباس هاي آلوده را از تن خارج كرده به سرعت پوست 

 دقيقه بشوييد قبل از استفاده مجدد از لباس ها آن ها را آبكشي نماييد.

 تماس تنفسي

فرد مسموم را به هواي آزاد منتقل كرده و در صورت قطع تنفس به او تنفس مصنوعي دهيد )تنفس دهان به 

در صورتي كه تنفس فرد با مشكل انجام ميشود به او اكسيژن  دهان باعث مسموميت فرد كمك دهنده ميشود(

 وصل كرده و اگر بهتر نشد او را به اورژانس برسانيد.

 پلك ها بايد از هم باز نگه داشته شوند و با مقادير زيادي آب شستشو داده شود. تماس چشمي

 بلع و گوارش
وادار به استفراغ نكنيد، شخص را آرام كنيد و فورا به در صورت بلع اتفاقي، دهان را آبكشي كنيد، مصدوم را 

 پزشك يا درمانگاه انتقال دهيد. برچسب را به پزشك نشان دهيد.

 وسایل حفاظت فردي

 از لباس كار مناسب و مقاوم در برابر پاشش مايعات استفاده شود. حفاظت پوست

 حفاظت تنفس
تنفس ممكن نيست بايد از رسپيراتورهاي استاندارد براي هنگامي كه غلظت بخارات در محيط به حدي است كه 

 تامين اكسيژن مورد نياز استفاده گردد.

 از عينك ايمني معمولي يا داراي قاب محافظ دور چشم استفاده شود. حفاظت چشم

 4 خطرات آتش سوزي

 3 خطرات واكنش پذیري

 3 خطرات بهداشتی

  خطرات خاص



20 
 

 حفاظت بدن
سيستم چشم شوي از لباس كار مناسب و مقاوم در برابر پاشش مايعات استفاده شود. همچنين در محل استفاده 

 ودوش ايمني موجود باشد.

 اطالعات آتش نشانی

 شديدا قابل اشتعال  خطر آتش گيري

روش مناسب 

 خاموش كردن
 ، اسپري آب، فوگ يا فوم ضد الكلاستفاده از پودر خشك، دي اكسيد كربن

 اثرات زیست محيطی

محيط آبي رسوب نكرده و در بدن ماهي ها تجمع نميكند، براي آب: در آب تبخير يا توسط ميكروارگانيسم ها تجزيه ميشود اما در 

 برخي از گونه هاي ماهي ها  و آبزيان سمي و كشنده است.

خاك: روي زمين تبخير يا توسط ميكروارگانيسم هاتجزيه ميشود. ممكن است به آب هاي زيرزميني راه پيدا كند. در خصوص اثرات 

 نجام نشده است.آن بر آب هاي زيرزميني مطالعات كافي ا

 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل

حمل بايد در محيطي با تهويه مناسب صورت گيرد. در هنگام جابجايي،  ظروف محتوي مايع را در جاي خود 

محكم مهار كرده به طوري كه امكان سقوط و ريزش نداشته باشند. از تماس آن با چشم، پوست و لباس جلوگيري 

باقيمانده آن را چه به صورت مايع چه بخار از ظروف خالي كنيد. درب ظروف محتوي مايع كامال و محكم كنيد. 

بسته باشد. از تماس ظروف پر و يا خالي آن با شعله، جرقه و حرارت ممانعت كنيد. ظروف محتوي مايع را تحت 

 فشار، برش، جوشكاري، لحيم كاري، چكش كاري و سوراخ كردن قرار ندهيد.

 نكات انبار داري

دور از شعله، حرارت و جرقه نگهداري كنيد. در محيط خنك، خشك و داراي تهويه مناسبل انبار نماييد. دور از 

تركيبات ناسازگاري شامل مواد اكسيد كننده، پركلرات ها، پر اكسيدها، اسيد كروميك و اسيد نيتريك نگهداري 

 بسته باشد.  كنيد. درب ظروف محتوي مايع بايد هميشه كامال

 حفاظت محيطی و نظافت

در هنگام نشت و ريزش از مواد جاذب نظير ورميكوليت )نوعي سيليكاژل(، شن، ماسه و خاك براي جمع آوري آن استفاده كنيد. بعد 

نگهداري از جذب مواد را با ابزار ضد جرقه جمع كرده و به منظور دفع بهداشتي در ظروف مخصوص مواد شيميايي بريزيد. در محل 

 آن بايد تهويه مناسب موجود باشد.
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 ( بتادین MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 هموپليمر تركيب شده با يد-پيروليدينون-2-اتيل-1 نام شيميايي

 درصد 10بتادين، پووايدين يدين  مترادف هاي نام

 مايع قهوه اي متمايل به قرمز ظاهري شكل

 ضدعفوني كننده و آنتي سپتيك استفادهموارد 

 تاثير بر سالمت

در صورت تنفس، بلعيدن، تماس پوستي و چشمي خطرناك و محرك است، همچنين قادر به جذب از طريق سيستم تنفس، پوست و 

 گوارش ميباشد و بر عملكرد كليه ها و غده تيروئيد اثر ميگذارد.

 اقدامات كمک هاي اوليه

 هاي آغشته به مايع را از تن خارج كنيد  و پوست را با مقادير زيادي آب و صابون بشوييد. لباس تماس پوستي

 تماس تنفسي
فرد مسموم را به هواي تازه برسانيد اگر تنفس با مشكل انجام ميشود تنفس مصنوعي داده و اگر تنفس انجام 

 نميشود به او اكسيژن وصل نماييد.

 تماس چشمي
دقيقه چشم ها را با  15لنز تماسي آن ها را از چشم ها خارج كرده سپس به مدت حداقل ابتدا در صورت وجود 

 آب بشوييد.

 بلع و گوارش
فرد مسموم را وادار به استفراغ نكنيد و در صورتي كه هوشيار است چندين ليوان آب يا شير  به او بنوشانيد و در 

 پزشك برسانيد.صورتي كه بيهوش استچيزي به او نخورانيد  و او را به 

 وسایل حفاظت فردي

 در هنگام كار دست ها را با دستكش مناسب حفاظت كنيد. حفاظت پوست

 در محلي با تهويه عمومي يا موضعي استفاده شود. حفاظت تنفس

 حفاظت چشم
وجود دارد از در هنگام كار از عينك ايمني همراه با حفاظ كناري استفاده كنيد. در مواقعي كه احتمال پاشش مايع 

 شيلد محافظ صورت هم استفاده كنيد.

 از روپوش آزمايشگاهي مقاوم در در برابر پاشش مايعات استفاده شود. پوشش روي كفش و پيشبند بپوشيد. حفاظت بدن

 اطالعات آتش نشانی

 غير قابل اشتعال و انفجار است. خطر آتش گيري

روش مناسب 

 خاموش كردن

در محل نگهداري ظروف محتوي بتادين، در صورت امكان ظروف را از محيط خارج  در صورت وقوع آتش سوزي

نماييد. در غير اينصورت تنفس بخارات آن ممكن است براي سالمتي افراد مضر باشد و نياز به استفاده از 

 تجهيزات حفاظت فردي مناسب ميباشد.

 اثرات زیست محيطی

فاضالب و آبراه ها جلوگيري كنيد.  براي پيشگيري از آلودگي هاي وسيع در مسير جريان مايع، از ورود مايع به مقدار زياد به مجاري 

  از مانع و سد استفاده نماييد.
 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل

در هنگام حمل از فعاليت هايي كه منجر به توليد آيروسل ميشود پرهيز نموده و دقت كنيد كه مايع با لباس، 

 ف را محكم ببنديد.ودرب ظر نداشته باشد. از وجود تهويه مناسب در محل مطمئن باشيد. چشم و پوست شما
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 نكات انبار داري
ظروف محتوي مايع را در هواي معمولي اتاق و دور از مواد اكسيد كننده نگهداري كنيد. ظروف نگهداري بايد 

 سته باشد.غيرقابل نفوذ نسبت به هوا بوده و درب آن ها كامال ب

 حفاظت محيطی و نظافت

در هنگام پاكسازي محل ابتدا تجهيزات حفاظت فردي مناسب )لباس، دستكش، عينك و...( برتن كرده و در هنگام آلودگي زدائي از 

محل را به ايجاد آيروسل پرهيز نماييد. مواد جمع آوري شده را داخل ظروف مناسبي براي دفن بهداشتي قرار دهيد. پس از پايان كار 

 طور كامل با آب و ماده پاك كننده بشوييد. براي دفن بهداشتي ضايعات از قوانين كشوري تبعيت نماييد.
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 ( زایلن MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 زايلين )مخلوط ايزومرها( نام شيميايي

 تولوئن، زايلول، زايلندي متيل بنزن، متيل  مترادف هاي نام

 مايع شفاف بي رنگ با بوي مشخص ظاهري شكل

 آزمايشگاه موارد استفاده
  

 

 
 
 
 

 تاثير بر سالمت

 تماس پوستي
مطالعات نشان داده است كه در اثر تماس با ايزومرهاي زايلن تحريك، قرمزي و سوختگي هاي حساس ايجاد 

 ساعت بعد از قطع تماس، برگشت پذير ميباشد. 1تاثيرات اغلب پس از گذشت زماني حدود ميشود. اين 

 تماس تنفسي
تاثير اساسي استنشاق بخارات زايلن، بر روي سيستم اعصاب مركزي ميباشد كه عالئم آن عبارتند از سردرد، 

 گيجي، توع و استفراغ

 تماس چشمي
يوانات سبب تحريكات مختصر چشم شده است. تحريكات چشمي اين مايع در مطالعات آزمايشگاهي بر روي ح

 ميباشد. ppm200 در اثر بخارات اين ماده  و در غلظت هاي كمتر از 

 بلع و گوارش

در مطالعه بر روي حيوانات نشان داده شده است كه اين ماده سميت خفيفي از راه خوراكي دارد. خوردن مقدار 

تحت تاثير قرار گرفتن سيستم اعصاب مركزي مثل گيجي، حالت تهوع و زيادي از اين ماده مشكالتي شبيه  

 استفراغ را مي نمايد.

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي
لباس هاي آلوده را از تن خارج كرده و پوست را با آب و صابون شستشو دهيد. اگر عالئم يا نشانه هاي تحريك 

 آشكار شد به پزشك مراجعه كنيد.

 تنفسيتماس 
منبع مولد آلودگي يا فرد را به هواي آزاد برده و در صورت مشكل تنفسي به فرد دستگاه اكسيژن پزشكي وصل 

 كنيد و در صورت قطع تنفس به وي اكسيژن مصنوعي دهيد. به پزشك مراجعه نماييد.

 تماس چشمي
باز نگه داشته شوند. اگر تحريكات دقيقه با آب ولرم شستشو داده، پلك ها  15سريعا چشم هاي آلوده را به مدت 

 چشمي باقي مانده بود به پزشك مراجعه شود.

 بلع و گوارش
هرگز به فردي كه بيهوش است چيزي نخورانيد. در صورت هوشياري فرد دهان وي را با آب تميز شستشو داده و 

 يد. به پزشك مراجعه شود.ميلي ليتر آب بخوران 300تا  240فرد را وادار به استفراغ نكنيد. به فرد هوشيار 

 وسایل حفاظت فردي

 حفاظت پوست
اين ماده با پوست و يا لباس نبايد در تماس باشد. هنگام حمل و نقل اين ماده ميبايست  از لباس هاي حفاظتي  و 

 دستكش استفاده شود.

 2 تش سوزيخطرات آ

 1 خطرات واكنش پذیري

 2 خطرات بهداشتی

  خطرات خاص
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 حفاظت تنفس
اين ماده در زير حد استاندارد از  در زمان هايي كه تهويه محيط مناسب نميباشد و يا براي كنترل ذرات هوابرد

 سيستم هاي محافظ دستگاه تنفسي استفاده شود.

 از گاگل هاي ايمني استفاده شود. در اكثر مواقع محافظ صورت ضروري است. حفاظت چشم

 حفاظت بدن
هاي كار از دستكش، لباس و كفش مقاوم در برابر مواد شيميايي استفاده شود. دوش و چشم شور ايمني در محيط 

 با اين ماده الزامي است.

 اطالعات آتش نشانی

 خطر آتش گيري
درجه سانتيگراد ميتواند با هواي اتاق مخلوط انفجاري  17قابل اشتعال است. بخارات اين ماده در دماي كمتر از 

 تشكيل دهد. همچنين بخارات اين ماده ميتواند توسط تخليه الكتريسيته ساكن محترق شود.

مناسب روش 

 خاموش كردن
 كربن دي اكسيد، پودر موادشيميايي خشك، فوم، اسپري يا مه آب.

 اثرات زیست محيطی

 اين ماده ممكن است سميت خفيفي براي محيط زيست آبزيان داشته باشد.

 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل

است. قبل از حمل و نقل، اقدامات كنترل مهندسي  اين ماده قابليت اشتعال بسيار بااليي دارد و فوق العاده سمي

براي محافظت اپراتور بسيار مهم است. اپراتور ميبايست به كليه تجهيزات ايمني فردي مورد نياز، ايمن باشد. 

افرادي كه با اين مواد شيميايي سر و كار دارند ميبايست با خطرات آن و نحوه ي كار  به صورت ايمن آموزش 

 ديده باشند.

 نكات انبار داري
در محيط خنك، با تهويه محيطي مناسب و به دور از اشعه مستقيم آفتاب، گرما و ساير منابع مشتعل و محترق 

 ديگر نگهداري شود.

 حفاظت محيطی و نظافت

آموزش ديده تا زماني كه آلودگي به طور كامل برطرف نشده، محيط را محدود كنيد و تميز كردن محيط آلوده را فقط توسط افراد 

انجام دهيد. اين افراد ميبايست از كليه تجهيزات ايمني فردي مورد نياز استفاده كنند. محيط را تهويه كنيد، ميبايست كليه منابع 

مشتعل و محترقه را از محيط دور كرد. مواد ريخته شده را با موادي كه با اين ماده واكنش نمي دهند،جمع كنيد. مواد زائد را در داخل 

 وف مناسب، دربسته و با برچسب مخصوص، نگهداري كنيد. محيط را با آب شستشو دهيد.ظر
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 ( سایاسپت اچ آي MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 ساياسپت اچ آي نام ماده

 دي دسيل دي متيل آمونيوم كلرايد، پلي هگزامتيلن بگوانيد تركيبات

 بي رنگ متمايل به زرد مايع نسبتا ظاهري شكل

 ضدعفوني سطوح نيمه حساس و غير حساس پزشكي و دندانپزشكي موارد استفاده

 تاثير بر سالمت

 ممكن است باعث سوزش پوست و غشاهاي مخاطي شود. تماس پوستي

 باعث سوزش شديد چشم ميشود. تماس چشمي

 بلع و گوارش
ميشود، همچنين خطر سوراخ شدن مري و معده نيز وجود در صورت بلعيدن باعث سوختگي شديد دهان و گلو 

 دارد.

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي
لباس هاي آلوده را خارج كنيد. فورا پوست را با آب و صابون بشوييد و كامال آبكشي نماييد. به پزشك مراجعه 

 شود.

 تماس تنفسي
نيست از تنفس مصنوعي)در صورت امكان و ترجيحا  شخص را به هواي آزاد ببريد اگرشخص قادر به نفس كشيدن

 دهان به دهان( استفاده كنيد. با پزشك مشورت كنيد.

 چشم ها را باز نگه داريد و در همان حال آن ها را براي چند دقيقه با آب خنك بشوييد. با پزشك مشورت كنيد. تماس چشمي

 بلع و گوارش
هرگز شخص را وادار به استفراغ نكنيد و به دهان فرد بيهوش چيزي دهان را بشوييد و مقدار زيادي آب بنوشيد، 

 نخورانيد، براي درمان فورا با يك پزشك مشورت كنيد.

 وسایل حفاظت فردي

 استفاده شود. CEاز دستكش هاي محافظ مربوط به مواد شيميايي با ليبل  حفاظت پوست

 تهويه مناسب و كافي استفاده كنيد.در هنگام كار با اين ماده حتما از سيستم  حفاظت تنفس

 از عينك يا حفاظ پوششي صورت استفاده شود. حفاظت چشم

 در صورت احتمال ريزش يا حمل مواد در مقادير باال از لباس يكسره استفاده شود. حفاظت بدن

 اطالعات آتش نشانی

 غير قابل اشتعال و انفجار ميباشد. خطر آتش گيري

روش مناسب 

 خاموش كردن
 در صورت بروز آتش سوزي ميتوان از دي اكسيد كربن، جت آب و پودرهاي آتش نشاني استفاده كرد.

 اثرات زیست محيطی

 براي آبزيان زيان آور است، از تخليه محصول و پساب هاي آن به داخل منابع آب هاي جاري خودداري گردد.

 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل
 نقل كامال از بسته بودن ظروف حاوي اين محصول اطمينان حاصل كنيد.هنگام حمل و 

 درب ظروف محتوي محصول را كامال بسته نگه داريد. در محيط با تهويه كافي نگهداري شود. نكات انبار داري
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 حفاظت محيطی و نظافت

كنيد كه نبايد به آن ها مواد شيميايي افزود.  پرسنل غير ضروري را خارج و جلوي مواد نشت كرده را با شن و خاك سد كنيد و توجه

 ظروف آلوده را با مقدار زيادي آب بشوييد در پايان وسايل را تميز كرده ، لباس هاي آلوده را درآورده، بشوييد و دوش بگيريد.
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 ( شيشه شور MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 شيشه شور نام ماده

 مايع با رنگ آبي شفاف با بوي شبيه آمونياك شكل ظاهري

 شيشه پاك كن موارد استفاده

 تاثير بر سالمت

 تحريك خفيف پوست تماس پوستي

 تحريك خفيف ريه تماس تنفسي

 تحريك خفيف چشم ها تماس چشمي

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي 
پاك كردن چين ها، شكاف ها  و چروك ها دقت شود و لباس هاي آلوده را پوست را با آب و صابون بشوييد در 

 پيش از استفاده بشوييد.

 فرد را به محل داراي جريان هواي تميز منتقل نماييد و اجازه دهيد تا استراحت نمايد. تماس تنفسي

 باز نگه داشته شوند.دقيقه با آب بشوييد، پلك ها در حين شستشو  15فورا چشم ها را حداقل  تماس چشمي

 فرد را مجبور به استفراغ ننماييد، اگر فرد هوشيار است به وي چند ليوان آب يا شير بدهيد. بلع و گوارش

 وسایل حفاظت فردي

 از دستكش هاي مقاوم استفاده شود. تماس پوستي

 شود.در زماني كه امكان پاشش مايع وجود دارد  از عينك هاي ايمني استفاده  تماس چشمي

 اطالعات آتش نشانی

 غير قابل اشتعال

 اثرات زیست محيطی

---- 
 نکات حمل و انبارداري

 در ظروف دربسته و در محل با تهويه مناسب و خنك نگهداري شود.

 حفاظت محيطی و نظافت

 با مواد خشك بي اثر، تميز يا جذب گردد و در ظروف تاييد شده مواد زايد قرار داده شود.
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 ( فرمالين MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 فرمالين نام شيميايي

 آلدهيد، فرميك آلدهيد، اكسومتان اكسيد، متيل ، متيلن ، متانال فرمالدئيد مترادف هاي نام

 محلول بي رنگ، بوي نافذ و شديدي دارد ظاهري شكل

 بيولوژيكي و ... هاي نمونه از گندزدايي، نگهداري و كش، ضدعفوني ميكروب موارد استفاده
  

 

 
 
 

  

 تاثير بر سالمت

 مواجهه با محلول اين ماده ابتدا سبب تحريك همراه با سوزش، خشكي و قرمزي پوست ميشود. تماس پوستي

 تماس تنفسي
با  مدت كوتاه هاى تماس در. شود تنفسى هاى راه و گلو بينى، شديد تحريك سبب تواند مى ماده اين بخارات

 دهد. رخ مرگ و پنوموتيس و ها شش ادم و ديده صدمه ها ريه است ممكن ماده مقادير باالي اين

 تماس چشمي

اكثر افراد در تماس با غلظت هايي از اين بخارات اين ماده ممكن است سبب تحريك شود،  ppm2/0 تماس با 

دچار اشك ريزش فراوان از چشم و  ppm 5-4دچار سوزش چشمي ميشوند. و در غلظت هاي  ppm 3-2 معادل

دچار سوزش شديد و آب ريزش فراوان ميشوند. مواجهه با غلظت هاي باالي اين ماده  ppm 10 در غلظت هاي

 سبب تحريكات شديد چشمي و صدمه ميشود.

 گوارش بلع و

. شود اى روده سيستم و مرى گلو، دهان، ناحيه در شديد درد و تحريكات سبب تواند مى ماده اين محلول خوردن

كما. دماي بدن كاهش يافته، يرقان، اسيديته و  و كارايى كاهش سرگيجه، و گيجى از عبارتند بعدى عالئم

 هماتورين ممكن است افزايش يابد.

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي
. شود برطرف آلودگى تا دهيد شستشو دقيقه 20 مدت به ولرم آب زيادى مقدار با را آلوده موضع تر سريع هرچه

 .شود مراجعه پزشك به سريعاً

 تماس تنفسي
 وصل پزشكى اكسيژن دستگاه فرد به تنفسى مشكل برده، درصورت آزاد هواى به را فرد يا آلودگى مولد منبع

 .شود مراجعه پزشك به سريعاً. دهيد مصنوعى اكسيژن وى به تنفس قطع درصورت و كنيد

 تماس چشمي
 داده شستشو دقيقه 20 مدت به ولرم آب زيادى مقدار با است باز ها پلك صورتيكه به را آلوده هاى چشم سريعا

 .شود مراجعه پزشك به سريعا. شود برطرف آلودگى تا

 بلع و گوارش

 به هوشيارى درصورت. نكنيد استفراغ به وادار را فرد نخورانيد، چيزى دهان راه از است بيهوش كه فردى به هرگز

. دهيد آب فرد به مجددا داد، روى خود خود به استفراغ اگر. بخورانيد رقيق معدنى امالح با آب ليتر ميلى 300 فرد

 .برسانيد پزشك به را فرد سريعا

 2 خطرات آتش سوزي

 2 خطرات واكنش پذیري

 3 خطرات بهداشتی

  خطرات خاص



29 
 

 وسایل حفاظت فردي

 شيميايى استفاده شود. مواد برابر در مقاوم كفش و بند پيش لباس، از دستكش، حفاظت پوست

 .شود استفاده NIOSH پيشنهاد هاى ماسك و تنفسى حفاظت هاى سيستم از حفاظت تنفس

 حفاظت چشم
 لنزهاى از ماده اين با كار زمان در. است ضرورى صورت محافظ مواقع اكثر در. شود استفاده ايمنى هاى عينك از

 .نشود استفاده تماسى

 حفاظت بدن
 اين با كار هاى محيط در ايمنى شور چشم و دوش شيميايى، مواد برابر در مقاوم كفش و بند پيش لباس، دستكش،

 .است الزامى ماده

 اطالعات آتش نشانی

 است. انفجار قابل هوا با گاز اين است، مخلوط اشتعال قابل شديدا خطر آتش گيري

روش مناسب 

 خاموش كردن

 ظروف كردن خنك براى آب از .اكسايد دى كربن يا پليمر فوم الكل، فوم شيميايى، مواد پودرخشك آب، اسپرى

 .نمائيد استفاده آتش معرض در

 اثرات زیست محيطی

 .دارد آبزيان زيست محيط براى بااليى بسيار سميت ماده اين

 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل

 ميست و بخارات و گاز شدن آزاد از. داريد نگه دور محترق و مشتعل منابع ساير و ها شعله جرقه، از را مواد اين

 .گيرند قرار استفاده مورد كافى تهويه با مناسب محيطى در و كم مقادير در. شود اجتناب كار محيط به ماده اين

 نكات انبار داري
 و مشتعل منابع ساير و ،گرما آفتاب مستقيم اشعه از دور به و مناسب محيطى تهويه با و خنك ، خشك درمحيط

 .   باشند برچسب داراي ظروف و ببنديد محكم را ظروف درب. شوند نگهدارى ديگر محترق

 حفاظت محيطی و نظافت

 مناسب، ظروف داخل در را زائد مواد كنيد. جمع دهند، نمى واكنش ماده اين با كه موادى يا و ماسه و شن باخاك، را شده ريخته مواد

 .دهيد شستشو آب با را محيط. كنيد نگهدارى مخصوص برچسب با و در بسته
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 ( گازوئيل MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 گازوئيل نام ماده

 نفت گاز مترادف هاي نام

 مايع، زرد كهربايي، بوي نفت ظاهري شكل

 واحد تاسيسات مورد استفاده قرار ميگيرد. به عنوان سوخت در موارد استفاده
  

 

 
 
 

  

 تاثير بر سالمت

 تماس پوستي
گازوئيل پوست بدن را مورد حمله قرار نمي دهد و مي تواند به راحتي تبخير شود ،ولي اگر روي البسه بريزد و 

 دقيقه با پوست تماس داشته باشد ،مي تواند سبب سوختگي شديد شود. 30براي مدت 

 تماس تنفسي
اعصاب مركزي شود. اين اثرات شامل سردرد، كاهش اشتها، خواب گازوئيل مي تواند سبب كاهش كارايي سيستم 

 آلودگي و فقدان هماهنگي مي باشد.

 تماس چشمي
ممكن است سبب تحريكات چشمي شود. فرم مايع اين ماده زماني كه به چشم پاشده شود،سبب درد گذرا شده 

 اما صدمات ماندگار از خود به جا نمي گذارد.

 بلع و گوارش
ي تواندسبب سوختگي دهان ،گلو و سينه مانند تحريكات شكمي، تهوع و استفراغ شود. كاهش كارايي اين ماده م

 سيستم اعصاب مركزي از قبيل بيهوشي و كما نيز مي تواند اتفاق بيوفتد.

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي
دقيقه شستشو داده تا آلودگي كامال  5سريعا موضع آلوده را با آب ولرم و با صابون هاي غير قابل جذب به مدت 

 برطرف شود. به پزشك مراجعه شود.

 تماس تنفسي
فرد را به هواي آزاد ببريد. اگر تنفس به سختي انجام مي شود، از وسايل كمك تنفسي استفاده كنيد و اگر تنفس 

 قطع شده است، تنفس مصنوعي دهيد.

 تماس چشمي
دقيقه بشوييد تا آلودگي كامال  5پلك ها باز است، با آب فراوان به مدت سريعا چشم هاي آلوده را به صورتي كه 

 برطرف گردد. به پزشك مراجعه شود.

 بلع و گوارش
اگر فرد بيهوش است به وي چيزي نخورانيد اگر هوشيار است فرد را وادار به استفراغ نكنيد و به او يك ليوان آب بخورانيد. 

 به پزشك مراجعه شود.

 حفاظت فرديوسایل 

 دستكش، لباس هاي سراسري، كفش و ... كه مقاوم در برابر مواد شيميايي است. حفاظت پوست

 ماسك گازي مناسب به پيشنهاد واحد ايمني و بهداشت. حفاظت تنفس

 حفاظت چشم
صورت عينك هاي ايمني مناسب در برابر مواد شيميايي كه نسبت به پاشيده شدن مواد مقاوم هستند و يا حفاظ 

 سانتي متر( مورد نياز است. 20)حداقل 

 3 خطرات آتش سوزي

 0 خطرات واكنش پذیري

 1 خطرات بهداشتی

  خطرات خاص
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 حفاظت بدن
دستكش، لباس هاي سراسري، كفش و... كه مقاوم در برابر مواد شيميايي است. دوش و چشم شور ايمني نيز در 

 محيط هاي كاري الزامي است.

 اطالعات آتش نشانی

 اين ماده شديدا قابل اشتعال است. خطر آتش گيري

روش مناسب 

 كردنخاموش 
 دي اكسيد كربن، پودر خشك مواد شيميايي، فوم، اسپري آب و مه.

 اثرات زیست محيطی

 براي موجودات آبزي مسموميت ايجاد مي كند تا حد ممكن از ورود آن به آب هاي زير زميني جلوگيري شود.
 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل
 حمل شود.در ظروف دربسته محكم و با ضخامت مناسب 

 نكات انبار داري
در جاي خنك، خشك، با تهويه محيطي مناسب و به دور از اشعه مستقيم خورشيد انبار شوند. اين مواد بايد به 

 دور از مواد ناسازگار از قبيل عوامل اكسيد كننده قوي )مثل پركسيدها( نگهداري شوند.

 حفاظت محيطی و نظافت

وكيوم كننده درون ظرف مناسب جمع آوري كرده و از توليد گرد و غبار در محيط جلوگيري  مواد ريخته شده را توسط تجهيزات

 گردد.
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 ( گریس MSDSبرگه اطالعات ایمنی )  

 مشخصات ماده شيميایی

 گريس نام ماده

 خمير چسبناك روغني، قهوه اي رنگ، بوي مواد نفتي ظاهري شكل

 روانكاري موارد استفاده
  

 

 
 
 
 

 تاثير بر سالمت

 تماس مكرر با پوست موجب التهاب آن ميگردد. تماس پوستي

 تماس تنفسي
در حالت عادي و كم استنشاق آن مضر نمي باشد در صورت تنفس طوالني منجر به آسيب سيستم تنفسي شامل 

 سرفه و دشوار شدن تنفس ميگردد.

 باعث التهاب خفيف چشم ميشود. تماس چشمي

 بلع آن منجر به مسموميت ميگردد. بلع و گوارش

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي
شستشوي سريع پوست با آب و صابون به مقدار زياد و چنانچه التهاب پوست توسعه يافت به پزشك مراجعه 

 كنيد.

 تماس تنفسي
او اكسيژن بدهيد. انتقال مصدوم به هواي تازه و دادن تنفس مصنوعي در صورت لزوم  اگر تنفس مشكل است به 

 به پزشك مراجعه كنيد.

 دقيقه، در صورت لزوم به چشم پزشك مراجعه كنيد. 15شستشوي سريع چشم ها حداقل به مدت  تماس چشمي

 بلع و گوارش
به شخص بيهوش چيزي نخورانيد، به شخص هوشيار آب زيادي داده،او را وادار به استفراغ نكنيد. به پزشك 

 مراجعه كنيد.

 حفاظت فرديوسایل 

 از دستكش هاي حفاظتي شامل نئوپرين، نيتريل رابر، سيلور و ويتون استفاده نماييد. حفاظت پوست

 حفاظت تنفس
در صورت استفاده كم معموال محافظت تنفسي مورد نياز نيست ولي اگر كاربر در معرض غبار روغن توليد شده و 

 يا غبار در حال سوختن ماده

 حفاظت چشم
هيچ محافظت خاص چشمي مورد نياز نمي باشد در جايي كه ريزش مي شود عينك هاي ايمني با حفاظ معموال 

 جانبي استفاده كنيد.

 هيچ لباس محافظتي خاصي معموال مورد نياز نمي باشد. حفاظت بدن

 اطالعات آتش نشانی

 دليل احتراق ناقص، مونوكسيد كربن توليد ميشود.در اثر تجزيه، گازها و بخارات خطرناك دي اكسيد كربن و به  خطر آتش گيري

 1 ات آتش سوزيخطر

 1 خطرات واكنش پذیري

 1 خطرات بهداشتی

  خطرات خاص
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روش مناسب 

 خاموش كردن
 پودر خشك، كربن دي اكسيد، فوم و اسپري آب )از آب به جز حالت اسپري استفاده نكنيد(.

 اثرات زیست محيطی

 .از ورود گريس به داخل سيستم هاي پساب و فاضالب و منابع آب آشاميدني جدا خودداري شود

 حمل و انباردارينکات 

 احتياطات

 حمل و نقل
 درب ظروف را محكم بسته و با احتياط حمل شود.

 در ظروف دربسته و به دور از گرما، جرقه، شعله و عوامل اكسيد كننده نگهداري شود. نكات انبار داري

 حفاظت محيطی و نظافت

كوچكترين مكان جمع آوري كنيد. تا جايي كه مقدور ميباشد نشتي را فورا با روش هايي مانند مكش، خالء و وسايل مكانيكي در 

 ضايعات را بازيافت كنيد.
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 ( گلوتار آلدئيد MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 درصد 50محلول گلوتار آلدئيد  نام شيميايي

 درصد  50آلدئيد  دي سايدكس، گلوتارآل، پتانديال، گلوتاريك مترادف هاي نام

 گنديده سيب بوي شبيه زننده و تند با بوي رنگ زردكم يا رنگ بي مايع ظاهري شكل

 جراحي و پزشكي لوازم ضد عفوني موارد استفاده
   

 

 
 
 

  

 تاثير بر سالمت

 تماس پوستي

در حد متوسط و شديد براي پوست محرك بوده، حتي به ميزان كم از طريق پوست جذب ميشود ايجاد درماتيك 

همراه با راش پوستي و خارش ميكند. باعث ايجاد لكه هاي قهوه اي يا طاليي رنگ روي پوست و ناخن آلرژيك 

 ميشود.

 در صورت استنشاق باعث التهاب سيستم تنفسي ميشود و ايجاد سردرد ناگهاني همراه با حالت تهوع ميكند. تماس تنفسي

 ملتحمه ميشود.شديدا محرك بوده و باعث آسيب و التهاب بافت  تماس چشمي

 بلع و گوارش
سمي و خطرناك است باعث التهاب شديد بافت لوله گوارشي و سوزش قفسه سينه ميشود.  همچنين ايجاد درد 

 شكمي، كرامپ، استفراغ، اسهال،گرفتگي عروق و كما ميشود.

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي

كرده به سرعت پوست را با مقادير زيادي آب سرد بشوئيد روي فورا لباسها و حتي كفشهاي آلوده را از تن خارج 

پوست ملتهب كرم نرم كننده بماليد. قبل از استفاده مجدد از لباسها و كفشها آنها را خوب آبكشي نمائيد. در 

صورت ادامه يافتن سوزش و التهاب پوست به پزشك مراجعه كنيد. در صورتي كه آلودگي شديد باشد پوست را با 

 سرعت به پزشك مراجعه كنيده صابون آنتي باكتريال شسته سپس روي آن كرم آنتي باكتريال بماليد و ب آب و

 تماس تنفسي

فرد مسموم را به هواي آزاد منتقل كرده لباسهاي تنگ را از تنش خارج كرده و يقه و كمربند او را شل كنيد . در 

شيد اگر مسموميت شديد است تنفس دهان به دهان صورت قطع تنفس به او تنفس مصنوعي دهيد اما مراقب با

ميتواند باعث مسموميت شخص كمك دهنده شود. درصورتي كه تنفس با مشكل انجام ميشود به او اكسيژن 

 سرعت به اورژانس برسانيد.ه وصل كرده و او را ب

 تماس چشمي
را با مقادير زيادي آب سرد به مدت ها  چشمابتدا در صورت وجود لنز تماسي آن ها را از چشم ها خارج كرده و 

 .سرعت به پزشك مراجعه نمائيده دقيقه بشوئيد و ب 15حداقل 

 بلع و گوارش

اگر فرد بيهوش است به او  ، كار انجام شود فرد مسموم را وادار به استفراغ نكنيد مگر اينكه تحت نظر پزشك اين

سرعت او را به اورژانس ه و كمربند او را شل كنيد و ب لباسهاي تنگ را از تنش خارج كرده و يقه، چيزي نخورانيد

 برسانيد.

 0 ت آتش سوزيخطرا

 2 خطرات واكنش پذیري

 4 خطرات بهداشتی

  خطرات خاص
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 وسایل حفاظت فردي

 از دستكش هاي مقاوم و مناسب استفاده كنيد. حفاظت پوست

 كنيد. استفاده مناسب شيميايي ماسك از حفاظت تنفس

 استفاده كنيد. دور چشم كامل قاب داراي مقاوم عينك از حفاظت چشم

 كنيد. استفاده آزمايشگاه مناسب و مقاوم كار لباس از حفاظت بدن

 اطالعات آتش نشانی

 خطر آتش گيري
و  آور خفقان دود توليد شود تجزيه كه حدي به حرارت با تماس صورت غير قابل اشتعال و انفجار است اما در

 ميكند. سمي بخارات

روش مناسب 

 خاموش كردن
 . باشد مي مجاز ها كننده خاموش تمامي از استفاده  حريق هنگام در

 اثرات زیست محيطی

 است. سمي بسيار آبزيان براي بافت هاي زنده سمي و خورنده است،  براي

 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل

بخارات يا ذرات آن تماسي  ،پك شده باشد. دقت كنيد با قطرات در هنگام حمل درب ظروف محكم بسته و

اينصورت  تن كرده و از وجود سيستم تهويه قوي مطمئن باشيد. درغيره لباس كار مناسب ب .نداشته باشيد

 شدت سمي حمل شود.ه با برچسپ خورنده و ب استفاده از ماسك تنفسي شيميايي الزامي است.

 نكات انبار داري
دور از نور در ظروف در مجاورت مواد اكسيدكننده و مواد قليايي نگهداري نكنيد. در يخچال يا محيط خنك و 

 باشد . و تهويه مناسبشده درب ظروف محكم بسته . تيره رنگ نگهداري كنيد

 حفاظت محيطی و نظافت

 بهداشتي دفع براي مناسبي ظرف در و كنيد پاك جاذب ماده يك يا دستمال با و كرده رقيق آب با آن را باشد جزئي اگر آلودگي

 با و نكنيد مخازن وارد كرده، آب برطرف مخازن و ظروف از را مايع نشتي ابتدا باشد وسيع و شديد آلودگي كه صورتي در. بيندازيد

 به داخل مايع ورود از كرده كم هوا در را سمي بخارات غلظت آب اسپري از استفاده با. باشيد نداشته تماس شده ريخته مايعات

 براي. ببنديد آن را مانع، مسير و سد ايجاد با لزوم صورت در نموده جلوگيري مخازن ساير و زيرزميني فاضالب، آب هاي مجاري

 .نمائيد درخواست افراد ذيصالح از آن پاكسازي
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 ( مایع ظرفشویی MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 مايع ظرفشويي نام ماده

 مايع بي رنگ و با بوي اسانس مربوطه شكل ظاهري

 شستشوي ظروف غذا موارد استفاده

 تاثير بر سالمت

 در صورت حساسيت شديد پوستي، ممكن است باعث خشكي پوست شود. تماس پوستي

 موجب سوزش شديد چشم ميگردد كه ممكن است باعث ورم ملتحمه شود. تماس چشمي

 موجب صدمات شديد به دستگاه گوارش مي گردد. بلع و گوارش

 اقدامات كمک هاي اوليه

 پوست را با آب فراوان بشوييد. تماس پوستي 

 تماس چشمي
دقيقه با مقدار زيادي آب بشوييد و در حين شستشو پلك ها باز و بسته شود. چشم ها  15فورا چشم ها را حداقل 

 را نبايد مالش داد يا بسته نگه داشت.

 بدهيد.ليوان آب يا شير  2-4در صورت هوشيار بودن فرد به وي  بلع و گوارش

 وسایل حفاظت فردي

 از دستكش مناسب )الستيكي( و لباس مناسب استفاده شود. حفاظت پوست

 در صورت احتمال تماس با چشم بايد از عينك ايمني استفاده شود. حفاظت چشم

 از دستكش مناسب )الستيكي( و لباس مناسب استفاده شود. حفاظت بدن

 اطالعات آتش نشانی

 قابل اشتعال غير خطر آتش گيري

روش مناسب 

 خاموش كردن
 پودر، كف، شن و اسپري آب

 اثرات زیست محيطی

 مواد را در ظروف مناسب جمع آوري كرده و از ورود مستقيم مقادير زياد آن به خاك و آب هاي سطحي جلوگيري گردد.
 نکات حمل و انبارداري

 دسترس كودكان نگهداري شود.در محل خشك، خنك، دور از نور مستقيم آفتاب و دور از 

 حفاظت محيطی و نظافت

مواد ريخته شده را به وسيله پارچه يا ديگر مواد جاذب خنثي جذب كنيد و محل را با آب فراوان بشوييد. مراقب لغزندگي سطوح 

 باشيد.
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 يلوژرادیو عکس( محلول ثبوت  MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 محلول ثبوت فيلم راديوگرافي نام ماده

 fixaplus نام تجاري

 نام شيميايي

 Bو  Aتشكيل شده از دو بخش 

 : تيوسولفات آمونيوم، استات آمونيوم، بي سولفات سديم، اسيد بوريكAبخش 

 : سولفات آمونيوم، اسيد سولفوريكBبخش 

 ظاهري شكل
 : محلولي به رنگ زرد بسيار كم رنگAبخش 

 بي رنگ: محلولي Bبخش 

 محلول ثبوت فيلم راديوگرافي موارد استفاده

 تاثير بر سالمت

 باعث تحريك پوست ميشود. تماس پوستي

 تماس تنفسي

: احتمال تحريك يا سوختگي پوشش مخاطي سيستم تنفسي وجود دارد. در شرايط عادي هيچگونه Aبخش

 بخارات سمي ندارد.

 مشكالت تنفسي ميشود.: موجب تحريك سيستم تنفسي، آسم و ساير Bبخش

 در تماس هاي حاد موجب تحريك و سرخي چشم ميشود. آسيب شديدي بجز تحريك و اتهاب چشم ندارد. تماس چشمي

 بلع و گوارش

 : باعث حالت تهوع و استفراغ ميشود ولي ايجاد مسموميت سيستميك نميكند.Aبخش

ند. در تماس هاي طوالني مدت باعث تجمع : باعث تحريك دهان و گلو شده ولي آسيب شديد ايجاد نميكBبخش

 آلومينيوم در بدن ميگردد )بدليل وجود سولفات آلومينيوم(.

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي
بالفاصله همه لباس هاي آلوده به اين ماده را از تن خارج كنيد و پوست را با آب سرد و يك پاك كننده طبيعي و 

 شستشو دهيد. در صورت بروز هرگونه تحريك پوستي به پزشك مراجعه نماييد.غيرقليايي )غير صابوني( 

 فرد مصدوم را به هواي آزاد منتقل كنيد. در صورت بروز مشكالت تنفسي به پزشك مراجعه نماييد. تماس تنفسي

 تماس چشمي
بالفاصله به پزشك مراجعه به سرعت و با استفاده از چشم شوي يا پيست محتوي آب تميز چشم ها را بشوييد و 

 نماييد.

 بلع و گوارش
دهان را با مقادير زيادي آب پاكيزه بشوييد بعد حدود دو ليوان آب بنوشيد. فرد را وادار به استفراغ نكنيد و به 

 سرعت به پزشك مراجعه نماييد.

 وسایل حفاظت فردي

 حفاظت پوست
دستكش التكس نامناسب است. از تماس پوستي با اين از دستكش محافظ مخصوص مواد شيميايي استفاده كنيد. 

 ماده اجتناب كرده و براي شستشوي دست ها از محلول غير صابوني استفاده نماييد.

 در صورت كافي بودن سيستم تهويه نياز به استفاده از ماسك شيميايي نيست. حفاظت تنفس

 حفاظت چشم
)حداقل ميزان حفاظت به عمل مي آيد(. چشم شوي و يا پيست از عينك محافظ يا شيلد كناري استفاده كنيد 

 محتوي آب تميز براي شستشوي چشم ها بايد در دسترس باشد.

 اطالعات آتش نشانی

 متصاعد ميكند. H2Oو   SO2قابل اشتعال و انفجار نيست. در صورت قرار گرفتن در مجاورت آتش گازهاي سمي  خطر آتش گيري



38 
 

 اثرات زیست محيطی

 كوتاه مدت موجب كاهش اكسيژن محلول در آب شده و اكوسيستم آبي را تخريب ميكند. هرگز اين ماده را داخل فاضالب نريزيد. در

 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل

در هنگام جابجايي محلول هاي غليظ، مراقب چشم، پوست و لباس خود باشيدكه آلوده نشود. از وجود سيستم 

 مناسب در محيط مطمئن باشيد.تهويه 

 نكات انبار داري

در محل خشك و داراي تهويه مناسب و دماي متوسط )معمولي( نگهداري كنيد. از نگهداري در مجاورت تركيبات 

ناسازگار مانند اسيدها، مواد اكسيدكننده و داروي ظهور عكس راديوگرافي )به دليل آزاد كردن گاز آمونياك( 

 جلوگيري كنيد.

 حفاظت محيطی و نظافت

هرگز اين ماده را در حجم زياد داخل  راه آب فاضالب هايي كه بدون تصفيه به چاه جذبي داراي مواد جاذبي نظير ماسه خشك و يا 

زمين منتهي ميشوند تخليه نكنيد. محلول هاي اضافي را براي دفع در محفظه مخصوص دفع مواد شيميايي ريخته و به افراد با 

 راي دفع بهداشتي تحويل دهيد.صالحيت ب
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 ( محلول ظهور عکس رادیولوژي MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 محلول ظهور عكس راديولوژي نام ماده

 devalex نام تجاري

 هيدروكينون + هيدروكسيد پتاسيم نام شيميايي

 مايع،  زرد رنگ، بويي ماليم شكل ظاهري

 محلول ظهور عكس راديولوژي موارد استفاده

 تاثير بر سالمت

 تكرار تماس هاي پوستي در دراز مدت باعث بروز تحريك و حساسيت پوستي ميشود. تماس پوستي

 در شرايط طبيعي هيچ نوع بخار سمي متصاعد نميكند. تماس تنفسي

 تماس چشمي
وجود خاصيت قليايي و هيدروكينون باعث آسيب  در تماس هاي حاد موجب تحريك چشم شده و حتي به دليل

 به قرنيه ميشود. احتمال آسيب مزمن وجود ندارد.

 بلع و گوارش
بلعيدن محلول غليظ باعث تحريك دهان و معده ميشود، مسموميت سيستميك به علت بلع اين ماده انتظار 

 نميرود.

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي
آلوده به اين ماده را از تن خارج كنيد و پوست را با آب سرد و يك پاك كننده طبيعي و بالفاصله همه لباس هاي 

 غير قليايي )غير صابوني( شستشو دهيد. در صورت مشاهده هرگونه تحريك پوستي به پزشك مراجعه كنيد.

 در شرايط طبيعي هيچ نوع بخار سمي متصاعد نميكند. تماس تنفسي

 تماس چشمي
استفاده از چشم شوي يا پيست محتوي آب تميز، چشم ها را بشوييد و بالفاصله به پزشك مراجعه به سرعت و با 

 نماييد.

 بلع و گوارش
ليوان آب بنوشيد. فرد را وادار به استفراغ نكنيد و به  2دهان را با مقادير زيادي آب پاكيزه بشوييد سپس حدود 

 سرعت به پزشك مراجعه نماييد.

 وسایل حفاظت فردي

 از دستكش، لباس، كفش و... مخصوص مواد شيميايي استفاده كنيد. دستكش التكس نامناسب است. حفاظت پوست

 در شرايط طبيعي هيچ نوع بخار سمي متصاعد نميكند. حفاظت تنفس

 حفاظت چشم
و يا از عينك محافظ با شيلد كناري استفاده استفاده كنيد )حداقل ميزان حفاظت به عمل مي آيد( چشم شوي 

 پيست محتوي آب تميز براي شستشوي چشم ها بايد در دسترس باشد.

 از دستكش، لباس، كفش و... مخصوص مواد شيميايي استفاده كنيد. دستكش التكس نامناسب است. حفاظت بدن

 اطالعات آتش نشانی

 خطر آتش گيري
متصاعد ميكند. خطر انفجار  COو  SO2قابل اشتعال نيست در صورت قرار گرفتن در مجاورت آتش گازهاي سمي 

 ندارد.

 اثرات زیست محيطی

در كوتاه مدت موجب كاهش اكسيژن محلول در آب شده و قليائيت آب را افزايش ميدهد و موجب از بين رفتن گياهان و موجودات 

 زنده ميشود.
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 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل

مراقب چشم، پوست و لباس خود باشيد كه آلوده نشود، از وجود سيستم در هنگام جابجايي محلول هاي غليظ 

تهويه مناسب در محيط مطمئن باشيد. بعد از كار روزانه دست هاي خود را با آب و يك پاك كننده غير قليايي 

 )غير صابوني( بشوييد. استفاده از صابون باعث افزايش تحريك و حساسيت پوستي ميشود.

 نكات انبار داري

ر محل خشك و داراي تهويه مناسب و دماي متوسط )معمولي( نگهداري كنيد. از نگهداري در مجاورت تركيبات د

ناسازگار مانند اسيدها، مواد اكسيد كننده و داروي ثبوت فيلم راديوگرافي )به علت آزاد كردن گاز آمونياك( 

 جلوگيري كنيد.

 حفاظت محيطی و نظافت

زياد داخل راه آب فاضالب هايي كه بدون تصفيه به چاه جذبي داراي مواد جاذبي نظير ماسه خشك و يا هرگز اين ماده را در حجم 

زمين منتهي ميشوند تخليه نكنيد. محلول هاي اضافي را براي دفع در محفظه مخصوص دفع مواد شيميايي ريخته و به افراد با 

 صالحيت براي دفع بهداشتي تحويل دهيد.
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 ( وایتکس MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 مشخصات ماده شيميایی

 هيپو كلريت سديم نام شيميايي

 وايتكس، آب ژاول، كلرسين، كلروكس، آنتي فرمين، ميلتون، هيكلوريت، نئوكلينر، نئوسپتال كلر، پارازون و... مترادف هاي نام

 مايع بي رنگ با بوي قوي ظاهري شكل

 كننده، از بين بردن لكه، نظافت و گند زداييسفيد  موارد استفاده
  

 

 
 
 

  

 تاثير بر سالمت

 باعث تحريك پوست شده و ميتواند از طريق پوست جذب شود. تماس پوستي

 تنفس بخارات آن به علت داشتن گاز كلر سمي بوده و حتي ميتواند منجر به تخريب بافت ريه و مرگ شود. تماس تنفسي

 تماس چشمي
كلي گازهاي كلردار اكثرا سبب تحريكات  ميست و بخارات اين ماده سبب تحريكات شديد چشمي ميشود. به طور

 چشمي ميشوند.

 در صورت نوشيدن ميتواند خطر جدي داشته باشد. بلع و گوارش

 اقدامات كمک هاي اوليه

 تماس پوستي
بالفاصله همه لباس هاي آلوده به اين ماده را از تن خارج كنيد و پوست را با آب شستشو دهيد. در صورت 

 پوستي به پزشك مراجعه كنيد. مشاهده هر گونه تحريك

 تنفس بخارات اين محلول سمي است و باعث مسموميت ميشود. تماس تنفسي

 به سرعت با چشم شوي چشم ها را شسته و به پزشك مراجعه كنيد. تماس چشمي

 بلع و گوارش
وادار به استفراغ نكنيد و دهان را با مقادير زيادي آب پاكيزه بشوييد بعد مقدار زيادي آب بنوشيد. فرد مسموم را 

 به سرعت به پزشك مراجعه نماييد.

 وسایل حفاظت فردي

 با استفاده از دستكش هاي معمولي يا التكس از تماس آن با پوست دست محافظت نماييد. حفاظت پوست

 در هنگام كار با اين ماده حتما از سيستم تهويه مناسب و قوي استفاده كنيد. حفاظت تنفس

 از عينك يا حفاظ مناسب استفاده كنيد. چشمحفاظت 

 در هنگام كار با اين ماده از دستكش، لباس پيش بند استفاده شود. حفاظت بدن

 اطالعات آتش نشانی

 به طور كلي اين ماده نميسوزد، در زمان حريق فيوم و گازهاي محرك و يا سمي توليد ميكند. خطر آتش گيري

روش مناسب 

 خاموش كردن
 اسپري آب، فوم، كربن دي اكسيد.پودر، 

 0 خطرات آتش سوزي

 0 خطرات واكنش پذیري

 3 خطرات بهداشتی

  خطرات خاص
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 اثرات زیست محيطی

 به علت خاصيت خورندگي  و آزاد سازي گاز كلر اين ماده براي محيط زيست ميتواند به شدت مضر و سمي باشد.
 نکات حمل و انبارداري

 احتياطات

 حمل و نقل

بسته باشد. نشت آن باعث در هنگام جابجايي دقت كنيد هيچگونه نشتي نداشته باشد و درب ظروف كامال 

 خوردگي سريع و شديد اشياء مختلف ميشود.

 دور از نور و در محل تاريك در ظروف تيره رنگ نگهداري شود. نكات انبار داري

 حفاظت محيطی و نظافت

 دفع نماييد.در صورت ريخت و پاش در محيط محل را به سرعت با مقادير زياد آب شسته و از طريق فاضالب به طريق بهداشتي 
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