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. MSDS=MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

 برگه اطالعات ایمنی مواد

یا برگه اطالعات ایمنی مواد به مفهوم اطالع یافتن از ماهیت ماده ، شناخت عوامل خطر و راههاي  SDS تعریف :

 کنترل آن می باشد .

و ر آن و پی بردن به روشهاي کنترل ، شناسایی مفهوم ها و پارامتر هاي مورد استفاده د SDSهدف : آشنایی با واژه 

 پایش آن می باشد .

 SDSه پارامتر هاي موجود در برگ

 خش اول: شناسایی ماده/ ترکیب و تهیه کننده ب

 محصول GHS شناسه .1

 دیگر ابزار شناسایی .2

 توصیه هایی مرتبط با استفاده از این مواد شیمیایی و محدودیت هاي استفاده از آن مواد .3

 (جزئیات تهیه کننده )شامل نام، آدرس، شماره تماس و غیره .4

 شماره تماس اضطراري .5

 بخش دوم: شناسایی خطر 

 مواد/ ترکیبات و هرگونه اطالعات منطقه اي و ملی GHS طبقه .1

، شامل جمالت پیشگیرانه و احتیاطی )نمادهاي خطر ممکن است به صورت نماد  GHS المان هاي لیبل .2

 گرافیکی سیاه و سفید یا نام نماد آورده شود بعنوان مثال شعله، جمجمه و ستون فقرات(؛

 که در طبقه بندي خاصی قرار نمی گیرند )بعنوان مثال خطر انفجار ذره( که تحت پوششخطرات دیگر  .3

GHS نیز قرار نمی گیرد. 

 بخش سوم: ترکیبات / اطالعات در مورد مواد تشکیل دهنده 

  :ماده

 هویت شیمیایی .1

 نام متعارف، مترادف و غیره؛ .2

 و دیگر شناسه هاي منحصر به فرد (CAS) شماره ثبت سی اي اس .3

فزودنی هاي ثابت و ناخالصی ها که خودشان جداگانه طبقه بندي می شوند و به طبقه بندي یك ماده کمك ا .4

 .می کنند
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  :ترکیبات

خطرناک هستند و در  GHSهویت شیمیایی و غلظت یا محدوده غلظت تمام اجزاي تشکیل دهنده که از لحاظ 

 .سطوح باالتر از حدود معمول ارائه می شوند

 .مقدم بر قوانین شناسایی محصول می باشد CBI ب اطالع از مواد تشکیل دهنده، قوانین معتبرتوجه: براي کس

 بخش چهارم: اقدامات کمك هاي اولیه 

توصیف اقدامات ضروري، که برحسب نوع تماس به زیرمجموعه هاي دیگر تقسیم میشود، براي مثال تنفس،  .1

 .تماس چشمی، تماس پوستی و بلع

 تاثیرات، آنی و یا با تاخیرمهمترین عالئم و  .2

 در صورت نیاز مراجعه سریع به فوریت هاي پزشکی و درمان هاي ویژه .3

 بخش پنجم: اقدامات اطفاي حریق 

 ابزار مناسب )و نامناسب( اطفاي حریق .1

خطرات خاصی که ممکن است از طریق مواد شیمیایی بوجود آید )طبیعت و ذات هر ماده قابل اشتعال  .2

 .(خطرناک

 حفاظتی خاص و اقدامات پیشگیرانه براي آتش نشانان تجهیزات .3

 بخش ششم: اقدامات در زمان نشت تصادفی 

 اقدامات پیشگیرانه فردي، تجهیزات حفاظتی و روش هاي اضطراري .1

 اقدامات زیست محیطی .2

 روش ها و مواد در جهت مهار و پاکسازي .3

 بخش هفتم: رسیدگی و نگهداري 

 ایمن اقدامات پیشگیرانه در جهت رسیدگی .1

 شرایط نگهداري و انبارش ایمن اعم از هر گونه ناسازگاري .2

 بخش هشتم: کنترل مواجهه/ حفاظت فردي 

 پارامترهاي کنترل براي مثال میزان محدودیت مواجهه شغلی یا میزان محدودیت بیولوژیکی .1

 کنترل هاي مهندسی مناسب .2

 اقدامات حفاظت فردي مانند تجهیزات حفاظت فردي .3
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 بخش نهم: ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی 

 )ظاهر )حاالت فیزیکی، رنگ و غیره .1

 بو .2

 آستانه بویایی .3

4. PH 

 نقطه ذوب/ نقطه جوش .5

 نقطه جوش اولیه و محدوده جوش .6

 نقطه اشتعال .7

 نرخ تبخیر .8

 ،مایع(اشتعال پذیري )جامد، گاز .9

 محدودیت انفجاري یا اشتعال پذیري باالیی / پایینی .10

 فشار بخار .11

 چگالی بخار .12

 چگالی نسبی .13

 انحالل پذیري .14

 ضریب تقسیم : اکتانول/آب .15

 دماي اشتعال خود بخودي .16

 دماي تجزیه .17

 ویسکوزیته .18

 بخش دهم: ثبات و واکنش پذیري 

 واکنش پذیري .1

 ثبات شیمیایی .2

 احتمال واکنش هاي خطرناک .3

 (شرایطی که باید اجتناب شود )مثال تخلیه استاتیك، شوک یا ارتعاش .4

 مواد ناسازگار .5

 اک محصوالتتجزیه خطرن .6

 بخش یازدهم: اطالعات سم شناسی 

توصیف مختصر ولی جامع و کامل و قابل فهم از تاثیرات آنها که شامل اثرات سمی و داده هاي موجود براي شناسایی 

 :آن تاثیرات، مانند
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 داده هایی در مورد روش هاي احتمالی تماس )تنفس، بلع، تماس پوستی و چشمی(؛ .1

 ویژگی هاي فیزیکی، شیمیایی و سمینشانه هایی مرتبط با  .2

 تاثیرات آنی و با تاخیر و همچنین تاثیرات مزمن از لحاظ مواجهه کوتاه مدت و بلند مدت .3

 )سنجش عددي میزان سمیت )مانند برآورد سمیت حاد و آنی .4

 بخش دوازدهم: اطالعات زیست محیطی 

 (سموم زیستی )آبی و خاکی .1

 پایداري و تجزیه پذیري .2

 انباشتگیپتانسیل زیست  .3

 قابلیت تحرک در خاک .4

 تاثیرات نامطلوب دیگر .5

 بخش سیزدهم: نحوه معدوم سازي 

 .شرح پسماند ضایعات و اطالعات راجع به رسیدگی ایمن و روش هاي دفع که شامل هر بسته آلوده اي می باشد

 بخش چهاردهم: اطالعات حمل و نقل 

 ، شماره بین المللی کاالهاي خطرناکUN عدد .1

 حمل مناسب نام ناوگان .2

 گروه خطر حمل و نقل .3

 گروه بسته بندي، در صورت لزوم .4

 ،((خطرات محیطی ) مانند آلودگی دریایی )بله/ خیر .5

 حمل و نقل گسترده و حجیم .6

احتیاط هاي ویژه که کاربر باید از آنها اطالع داشته باشد یا باید آنها را انجام دهد در رابطه با حمل و نقل یا  .7

 .یا خارج از آن انتقال در درون محوطه

 بخش پانزدهم: اطالعات مقرراتی 

 مقررات ایمنی، سالمتی و محیطی به ویژه راجع به محصول مورد استفاده

 SDSبخش شانزدهم: اطالعات دیگر شامل اطالعات آماده سازي و اصالح 

  زافزودن اطالعات دیگر مورد نیا



6 
 

 SDSعالئم هشداري در 

Health Hazards 
 

 

 

 

 

خطرسالمتي                                              احتیاط     سمي                                        

Physical Hazards 

 

 
 

 

 

 خورنده  انفجار بمب منفجره اشتعال سیلندر گاز 

 

Environmental Hazards 
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          خطرات محیطي 

 

 

 چیست؟ SDSدر  لوزي خطر

 

 اي دارد. است که هر رنگ پیام ویژهاین لوزي به چهار بخش شده

 رنگ آبی پیام خطرات سالمتی و زیستی

 گیري آتش رنگ سرخ پیام اندازه 

 (شیمیایی) پذیري واکنش نشانگرمیزان زرد رنگ

 است ویژه خطرهاي براي ویژه هاينشان سفیددارنده رنگ

بیانگر  4نشانگر بی خطري و  0اند که دسته بندي شده 4تا  0واکنش پذیري از  و سالمتی،آتشگیري خطرهاي میزان

 .خطر فراوان است
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 (جدول راهنماي سالمتی )رنگ آبی

 (سالمتی )آبی

 (هیدروژن سیانیدهاي شدید شود)مثل تواند باعث مرگ یا جراحتکوچك ترین نمایش می 4

 (کلرهاي معمولی شود )مثل: گاز تواند باعث آسیب جدي کوتاه مدت یا جراحتنمایشی کوچك می 3

هاي کوتاه مدت و جراحت تواند باعث ناتوانیستفاده شدید و پیوسته البته نه در طوالنی مدت میا 2

 (کلروفرم)شود

 (تورپنتاین :هاي خفیف شود. )مثلهمراه با جراحت (خارش :تواند باعث تحریك اعصاب )مانندنمایش آن می 1

 (النولین :هیچ خطري براي سالمتی ندارد و الزم به انجام هیچ گونه پیشگیري نیست. )مثل 0

 (جدول راهنماي آتش گیري )قرمز

 (آتش گیري )قرمز

ْ  بخار می 4 شود یا مایل است در هوا پراکنده شود و آتش بگیرد در دما و فشار معمولی جو به سرعت یا کامالً

 (درجه فارنهایت 73درجه سانتیگراد ) 23نقطه فعال سازي زیر (پروپان:)مثل

درجه  23نقطه فعال سازي بیشتر از (بنزین:جامدات و مایعاتی که تقریبًا در هر دمایی قابل احتراق هستند. )مثل 3

 (درجه فارنهایت 100درجه سانتیگراد ) 38درجه فارنهایت( و کمتر از  73سانتیگراد )

دماي احتراق (سوخت دیزل:)مثلقبل از اینکه بسوزد باید به اندازه کافی گرما بگیرد یا سطح زیادي داشته باشد.  2

 (درجه فارنهایت 200درجه سانتیگراد ) 93درجه فارنهایت( و  100درجه سانتیگراد ) 38بین 

درجه  200درجه سانتیگراد ) 93دماي احتراق باالي (روغن سویا :شود. )مثلبراي اینکه بسوزد باید حرارت داده  1

 (فارنهایت

 (آب :سوزد. )مثلنمی 0

 (جدول راهنماي میزان واکنش پذیري )زرد

 (پذیري )زردواکنش 

و نیتروگلیسیرین :رود.)مثلبکار میمواد منفجرهاست یا به عنوان انفجاردر دما و فشار معمولی جو قابل  4

 (هیکسوژن

دهد قابل انفجار است ولی به انرژي فعال سازي زیادي احتیاج دارد و باید محبوسانه فعال شود. با آب واکنش می 3

 (فلوئور :د. )مثلشویا اگر به آن شوک شدیدي وارد شود منفجر می

دهد و یا روي آن شود. با آب به شدت واکنش میدر شرایط سخت شیمیایی و در دما و فشار باال منفجر می 2

 (سدیمو پتاسیمو فسفر :شود.)مثلمنفجر می

 (هیدروژن فلوئورید:شود.)مثلدر شرایط عادي پایدار است. ولی در دما و فشار باال ناپایدار می 1

 (هلیم:دهد.)مثلپایدار است. حتی در تماس با آتش. با آب نیز واکنش نمی 0

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86_%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%85
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 ()سفیدجدول راهنماي نمادهاي ویژه 

 (نمادهاي ویژه )سفید

W (سدیمو سزیم :کند.)مثلواکنش با آب غیر عادي است یا وضعیت خطرناکی را ایجاد می 

OX یا OXY (نیتروژن مونوکسیددي و آمونیوم نیترات،پتاسیم پر کلرات :است. )مثلاکسید کننده 

COR (ریكاسید سولفوو هیدروکسید پتاسیم :قوي است.)مثلبازیا اسیداست؛ یك خورنده 

استفاده بازهابراي   ALKواسیدهابراي   ACIDگاهی اوقات براي تشخیص بهتر از عالیم

 .کنندمی

BIO (ویروس آبله :دارد. )مثلخطر زیستی 

POI (زهر مار :است. )مثلسمی 

CRYیا 

CRYO 

 (نیتروژن مایع :است. )مثلبسیار سرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B2%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D9%BE%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%28%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%28%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%87%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
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 ليست مشخصات مواد شيميایی وموارد استفاده

 

 نام ماده شيميایی
 موارد مصرف واحد  مصرفی 

 )خون مخفی در ادار(OBتست  آزمایشگاه اسيد استيك

 خونگيري آزمایشگاه متانول

 OBتست  آزمایشگاه آب اكسيژنه

 كليه واحدها هيپوكلریت سدیم
 و سطوح گندزدایی

 وسایل

 ضدعفونی كردن پوست و تجهيزات كليه واحدها %70الکل اتيليك 

 رقيق كردن رنگ  تاسيسات تينر

 كردن پوستضدعفونی  بخش ها و واحدهاي درمانی %10بتادین 

 ضدعفونی كردن پوست اتاق عمل %7.5بتادین قهوه اي اسکراب 

 گندزدایی ابزار و تجهيزات بخش ها و واحدهاي درمانی HIسایاسپت 

 گاز بی هوشی اتاق عمل ایزوفلوران

 نگهداري بافت آزمایشگاه ، اتاق عمل ، بلوک زایمان فرمالين

(N2O(هوشیگاز بی  اتاق عمل  نيتروس اكساید 

 ضدعفونی كردن دست و پوست كليه واحدها HCآي سپت 

 سطوح گندزدایی بخش ها و واحدهاي درمانی آي سپت بنزوكس

 آي سپت آ اف
 و سطوح گندزدایی بخش ها و واحدهاي درمانی

 تجهيزات

 ضدعفونی كردن تجهيزات بخش ها و واحدهاي درمانی آي سپت جی تی اي

 اسيد واش كردن آزمایشگاه اسيد سولفوسالسيليك 

O2 گاز تنفسی بخش ها و واحدهاي درمانی 
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 (SDS)برگه اي اطالعات ایمنی مواد

 

 

 

 

 

 

 Chemical Product and Company Identification: شناسایی این ماده شيميایی  1قسمت 

Asetic acid Product Name(In English) 

استيكاسيد   نام شيميایی این ماده به پارسی: 

7-19-64  CAS# 

ه، اسيداستيكاسيد اتانوئيك، اسيد اتيليك، اسيدمتان كربوكسيل، سركه، اسيدسرك  نام هاي مترادف 
C2-H4-O2    ,    CH3-C(=O)-OH :فرمول شيميایی 

 آدرس شركت توليد كننده ي این ماده: مجتمع صنایع شيميایی دكتر مجللی

 Hazards Identification:شناسایی خطرات این ماده  2قسمت 

محرک شدید چشم می باشد و درغلظتهاي باال سبب آسيب چشم و  -

 درنهایت كوري ميشود.

سبب  %100-80ميلی ليتر از اسيداستيك با غلظت  200-100خوردن  -

 خورندگی شدید دستگاه گوارشی و معده ميشود.

ی تنفس، ماده سبب تحریك بينی و گلو، كوتاهتنفس غلظت باالیی ازاین  -

ی سرفه، خس خس سينه و آسيب ریه ميشود. اولين عالئم آن شامل تنگ

 سينه، سرفه و كوتاهی تنفس است.

 تاثيرات حاد این ماده بر سالمت:

 سرطان زایی این ماده: 

  First Aid Maesures -: اقدامات كمك اوليه در مواجهه با این ماده 3قسمت 

دقيقه با آب ولرم شسته، محلول نمك  30-20سریعاً چشمها را به مدت 

 ميتواند مؤثر باشد. درصورت لزوم به پزشك مراجعه شود.
 در صورت تماس این ماده با چشم:

 دقيقه با آب ولرم شسته، درصورت لزوم به پزشك 30-20موضع را به مدت 

 مراجعه شود.
 در صورت تماس این ماده با پوست:

م را به هواي آزاد برده، درصورت مشکل تنفسی به وي اكسيژن مصدو

 مصنوعی داده، سریعاً به پزشك مراجعه شود.
 در صورت استنشاق این ماده:

هرگز به فرد بيهوش چيزي نخورانيد. دهان مصدوم را با آب شسته، 

آب به  ميلی ليتر آب به فرد دهيد، اگر شير دردسترس بود بعداز 300تا240

دهيد. سریعًا به پزشك مراجعه شود.فرد شير   

 در صورت بلعيدن وخوردن این ماده:

 Fire and Explosion Data–: اطالعات آتش وانفجار این ماده  4قسمت 

درجه  39مایع قابل احتراق است. مخلوط آن با هوا یا دماي باالتر از 

 سانتيگراد ميتواند قابل انفجار باشد.

 قابليت آتش زایی این ماده:

 نقطه اي افروزش این ماده: مایع قابل احتراق است.

درجه سانتيگراد ميتواند قابل انفجار  39مخلوط آن با هوا یا دماي باالتر از 

 باشد.
 حدود آتش زایی این ماده :

درجه سانتيگراد ميتواند قابل انفجار  39مخلوط آن با هوا یا دماي باالتر از 

 باشد.
 خطر انفجار:

ري آب یا اكساید، پودرخشك شيميایی، فوم الکل، فوم پليمر، اسپكربن دي 

 مه
مواد مناسب براي خاموش كردن آتش ناشی از این ماده ودستورالعمل 

 آن :

0 

3 0 
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 Accidental Release Measures –: اقدامات الزم دزر زمان نشت وپخش تصادفی این ماده  5قسمت 

ئله صورت پخش آلودگی مستمامی منابع مشتعل را از محيط دوركرده، در -

 را بصورت رسمی اعالم كنيد.

باشن، خاک، ماسه یا سایر مواد جاذبی كه بااین ماده واكنش نميدهد  -

ده آلودگی را پاک كرده، مایع را بوسيلة پمپ و یا تجهيزات وكيوم كنن

 برداشته.

 درصورت پخش این ماده در محيط :

 Handling and Storage –: جابجایی وانبارش این ماده  6قسمت 

این موادبسيار خورنده و قابل احتراق هستند، قبل از حمل و نقل می  -

يزات بایست كليه اقدامات كنترل مهندسی را انجام داد و افراد مجهز به تجه

نندایمنی فردي باشند و آموزش كافی را در قبال حمل و نقل این مواد ببي  

 مناسب و دور از اشعه آفتاب، درمحيط خشك، خنك و با تهویه محيطی -

داشته  گرما و منابع مشتعل دیگر نگهداري شوند. انبار می بایست هواي پاک

 باشد و از مواد ضدجرقه و حریق درست شده باشد

.در ظروف مناسب و داراي برچسب مخصوص و مناسب نگهداري شوند -  

 روش صحيح انبارش این مواد:

 Exposure Controls/Personal Protection –:كنترل هاي تماسی وحفاظت فردي در برابر این ماده  7قسمت 

 كنترل هاي مهندسی : 
 ازدستکش و كفش ایمنی ضدموادشيميایی و مقاوم درمقابل این ماده-

 استفاده شود.

گوگل شيميایی ایمنی استفاده شود. حفاظ صورت ضروري است.-  

راسري مقاوم در برابر موادشيميایی استفاده شود.ازلباسهاي س -  

.از ماسکهاي پيشنهادي استفاده شود NIOSH 

 وسایل حفاظت فردي مورد نياز:

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 10ppm (25 mg/m3) 
TLV STEL : 15ppm (37 mg/m3) 

 مواجههحدود 

 Physical and Chemical Properties –: ویژگی هاي فيزیکی وشيميایی این ماده  8قسمت 

درجه سانتيگراد شبيه  16مایع شفاف و بی رنگ است، در پایين تر از 

 كریستالهاي یخی است

 حالت فيزیکی وشکل ظاهري:

 بو: بوي سركه ميدهد.
 طعم: اطالعاتی در دسترس نيست.

(%50) 06/1(، %80) 8/1(، %100درجه سانتيگراد )محلول  20در  5/1  وزن مولکولی: 

 رنگ: بی رنگ و شفاف

درجه فارنهایت( )یخ( 2/244درجه سانتيگراد ) 9/117  نقطه ي جوش: 

(%100درجه فارنهایت( )محلول  9/61درجه سانتيگراد ) 6/16نقطه انجماد :   نقطه ي ذوب: 

 نقطه ي بحرانی: kpa 4530 atm (7/44)فشار بحرانی : 

 وزن مخصوص: (%50) 06/1(، %80) 8/1(، %100درجه سانتيگراد )محلول  20در  5/1

kpa 52/1 (mmHg 4/11 در )فشار بخار: درجه سانتيگراد 20 

 چگالی بخار: اطالعاتی در دسترس نيست.

 فراریت: اطالعاتی در دسترس نيست.

تر، قابل انحالل است . دركليه تركيباتی مثل اتانل، استن، دي اتيل ا

 گليسرول و بنزن قابل حل شدن است. 
 حالليت:

 Stability and Reactivity Data –: پایداري و واكنش پذیري این ماده  9قسمت 
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 پایداري: معمولی
محيطهایی كه درجه دارد، شعله هاي باز،  39محيطهاي كه دماي بيشتر از 

 امکان تخليه الکتریکی وجود دارد.
 شرایط ناپایداري:

عوامل اكسيدكننده قوي مثل اسيدكروميك، پيروكسيدهيدروژن، 

سدیم(، قلياهاي  اسيدنيتریك، اسيدپركلریدریك، پرمنگنات پتاسيم، پركسيد

لومينيوم، قوي )سدیم، هيدروكسيد پتاسيم(، بيشتر فلزات شایع به غير از آ

ترات آمونيوم، دئيد، آمينو اتانل، اسيدكلروسولفوریك، اتيلن دي آمين، نياستال

فسفر، گزیلن تري فلوریدكلر، پنتافلوریدبرم، ایزوسيانات فسفر، تري كلرید

…و  

 مواد شيميایی ناسازگار با این ماده:

  Toxicoiogical Information-:اطالعات سم شناسی این ماده10قسمت 

خوراكی و چشمیاستنشاقی ،پوستی ،   راههاي ورود این ماده به بدن: 

و كمتر آن باعث تحریك شدید چشم و  %10درخرگوشها : محلول 

 زخمهاي خورنده شده است.
 

 سميت در حيوانات:

 Ecological Informaition –:اطالعات بوم شناختی این ماده 11قسمت 

 سميت زیست محيطی: ----

  Disposal Considerations –:توجهات در مورد روش صحيح دفع این ماده 12قسمت 

 دفع مواد زائد: درظروف مناسب، بسته و داراي برچسب مخصوص قرار بگيرند.

  Transport Informaition –:اطالعات مربوط به حمل ونقل این ماده 13قسمت 

حمل و نقل راه  Kg  50 حمل و نقل دریاییKg 50حمل و نقل هوایی 

 Kg 50 آهن و جاده

 یستخطرناک براي محيط ز 2/9 –ـ  مادة خورنده  8طبقه بندي : كالس 

 IIگروه بسته بندي : 

 :DOTدسته بندي 

  Regulatory Information –:آیين نامه هاي مهم در مورد این ماده 14قسمت 

 آیين نامه هاي مهم: UN1006شماره شناسایی 

  other Informaition –:اطالعات دیگر 15قسمت 

21/10/69  زمان تهيه این سند: 

7/2/89  زمان آخرین بازبينی وویرایش این سند: 

 تهيه كننده: الناز رنجبر

 منبع: صنایع ملی پتروشيمی ایران
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 اقدامات احتیاطی:

استفاده از دستکش وكفش وگوگل ایمنی در برابر مواد 

 شيميایی

CAS NO: 

7-19-64  

 

 واکنش در شرایط اضطراري:

 دور كردن منابع اشتعال-

 جمع اوري باشن، خاک، ماسه یا سایر مواد -

 اسید استیك نام ماده شیمیایی :

 

 : مشخصات سازنده

 کمك هاي اولیه: مجتمع صنایع شيميایی دكتر مجللی

 -باز فضاي به مصدوم انتقال–پوست–شستشوي چشم 

مسموميت خوراكی وخوراندن آب  در دهان شستشوي

 وسپس شير

 نحوه انبارش ونگهداري:

درمحيط خشك، خنك و با تهویه محيطی مناسب و دور -

 از اشعه آفتاب، گرما و منابع مشتعل دیگر نگهداري شوند.

DANGER: 

 محرک شدید چشم -

 خوردن سبب خورندگی شدید دستگاه -

 گوارشی و معده ميشود.

 ازاین ماده سببتنفس غلظت باالیی  -

سرفه،  تحریك بينی و گلو، كوتاهی تنفس،

 خس خس سينه و آسيب ریه ميشود.
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 (SDS)برگه اي اطالعات ایمنی مواد

  

 Chemical Product and Company Identification: شناسایی این ماده شيميایی  1قسمت 

METANOL Product Name(In English) 
 نام شيميایی این ماده به پارسی: متانول )متيل الکل(

1 - 56 - 67  CAS# 

الکل چوب، متيل الکل، عرق چوب، كاربينول، عرق كلمبيا، متيل 

 هيدروكسيد، مونوهيدروكسی متان

 نام هاي مترادف

CH3OH :فرمول شيميایی 

مجللیمجتمع صنایع شيميایی دكتر   آدرس شركت توليد كننده ي این ماده: 

 Hazards Identification:شناسایی خطرات این ماده  2قسمت 

: در ابتدا لکه هاي تيره اي دیده می شود و بعد كوررنگی تماس با چشم

اتفاق می افتد. درادامه نورترسی وكوري چشم را بهمراه دارد.همچنين سبب 

 می شود.ورم ملتحمه و التهاب غشاي چشم 

دراثر تماس مستقيم با بخارات، ميست یا متانول مایع  تماس با پوست:

نوكول، خشکی و ترک پوست دیده شده دراثر تماس مجدد و طوالنی مدت 

امکان ایجاد درماتيت پوستی شایع است. درصورتيکه ازراه پوست جذب شود 

ي ميتواند روي دستگاه عصبی اثرگذاشته وسبب كاهش كارآیی آن و كور

 چشم ها شود

سبب تحریك موكوس غشایی دهان وگلو شده. برروي  بلعيدن و خوردن:

سيستم عصبی اثرگذاشته می تواند سبب كاهش كارآیی آن و كوري چشم ها 

 شود

می تواند سبب تحریك چشم، بينی، گلو و دستگاه تنفسی  تنفس:

شود.همچنين می تواند سبب كاهش كار دستگاه عصبی مركزي و كوري 

 شود.چشم 

 تاثيرات حاد این ماده بر سالمت:

 سرطان زایی این ماده: 

  First Aid Maesures -: اقدامات كمك اوليه در مواجهه با این ماده 3قسمت 

 در صورت تماس این ماده با چشم: دقيقه با آب شستشو دهيد. به پزشك مراجعه شود. 20چشم ها را به مدت 

 در صورت تماس این ماده با پوست: آورده و موضع را با آب و صابون شستشو دهيد.فوراً لباسهاي آلوده را در 

فرد مصدوم را به هواي آزاد برده. درصورت قطع تنفس به وي تنفس 

 مصنوعی دهيد. سریعًا به پزشك مراجعه كنيد.

 در صورت استنشاق این ماده:

 در صورت بلعيدن وخوردن این ماده: شستشو دهيد. فوراً لباسهاي آلوده را در آورده و موضع را با آب و صابون

 Fire and Explosion Data–: اطالعات آتش وانفجار این ماده  4قسمت 

بخارات آن به راحتی درهواپخش با كوچکترین شعله، مشتعل شده 

 می كند CO2و  COوتوليدگازهاي 

 قابليت آتش زایی این ماده:

 نقطه اي افروزش این ماده: بخارات این ماده به راحتی درهوا پخش می شوند ومی توانند با شعله هاي

3 

3 1 
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ه بسيار كوچك مثل سيگار، جرقه، هيتر، تجهيزات الکتریکی، تخلي

ند.الکتریسيته ساكن ویا منابع مشتعل دیگر به راحتی مشتعل شو  

 حدود آتش زایی این ماده : 

حساس نيست ولی دربرابر تخليه الکتریسيته ساكن  دربرابر ضربات مکانيکی

 می تواند منفجر و مشتعل شود.

 خطر انفجار:

، فوم یا اسپري كردن آب یا آب  CO2از كپسولهاي پودرشيميایی خشك،

 بصورت مه می توان استفاده كرد.

مواد مناسب براي خاموش كردن آتش ناشی از این ماده ودستورالعمل 

 آن :

 Accidental Release Measures –: اقدامات الزم دزر زمان نشت وپخش تصادفی این ماده  5قسمت 

از ورود این مواد به آبهاي جاري یا منابع آب جلوگيري  حفاظت محیط:

كنيد درصورتی كه این مواد در مقياس زیادي پخش شدند باید مطلع بود كه 

مچنين بخارات این ماده سریعًا این مواد داراي پتانسيل انفجاري هستند و ه

 مشتعل شده

بوسيله مواد جاذب مثل خاک محيط آلوده را پاک  نظافت محیط آلوده:

 .كنيد

 درصورت پخش این ماده در محيط :

 Handling and Storage –: جابجایی وانبارش این ماده  6قسمت 

: از تخليه الکتریسيته ساكن و گرماي بيش احتیاطات جابجایی

 ازحدجلوگيري شود. ظروف نگهداري و كليه تجهيزات ضد جرقه باشند.

درجاي خنك و خشك با تهویه مناسب وبه دوراز عوامل  شرایط انبارداري :

 اكسيدكننده و منابع مشتعل انبار شوند

 درب ظروف حاوي این ماده هميشه بسته باشد بسته بندي مناسب: 

 روش صحيح انبارش این مواد:

 Exposure Controls/Personal Protection –رل هاي تماسی وحفاظت فردي در برابر این ماده :كنت 7قسمت 

 كنترل هاي مهندسی : 

ازدستکش مقاوم دربرابر موادشيميایی یا الستيکی  حفاظت پوست:

 یا نئوپيرن استفاده شود. PVCیا 

از عينك ایمنی مقاوم دربرابر مواد شيميایی یا حفاظ  حفاظت چشم:

 صورت استفاده شود.

لباسهاي مقاوم درمقابل مواد شيميایی یا الستيکی از  حفاظت بدن:

 استفاده شود. PVCیا از جنس پالستيك 

است  ppm 1000در مکانهایی كه غلظت باالي  حفاظت تنفسی:

ویا ميزان غلظت مشخص نيست، از سيستمهاي هوا رسان یا تصفيه 

 ppm 1000استفاده شود. درمکانهایی كه غلظت بخار متانول زیر 

است می توان از ماسکهاي كارتریج 

 استفاده شود.NIOSH/MSHAدارپيشنهادي

 وسایل حفاظت فردي مورد نياز:

 Physical and Chemical Properties –ماده : ویژگی هاي فيزیکی وشيميایی این  8قسمت 

 حالت فيزیکی وشکل ظاهري: مایع تبخير شونده

 بو: داراي بوي مخصوصی كه حالت خبردهندگی داشته باشد، نيست.

 طعم: ----

 وزن مولکولی: 04/32

 رنگ: بی رنگ
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 نقطه ي جوش: درجه سانتيگراد 6/64

 نقطه ي ذوب: درجه سانتيگراد -8/97

 نقطه ي بحرانی: -----

g/mL 7925/0 :وزن مخصوص 

درجه سانتيگراد 20ميليمتر جيوه در دماي  96  فشار بخار: 

 چگالی بخار: -----

 فراریت: تبخير شونده

 حالليت: بطور كامل در آب حل ميشود.

 Stability and Reactivity Data –: پایداري و واكنش پذیري این ماده  9قسمت 

 پایداري: مقاومثابت و 

اجتناب ازمحيطهاي گرم ، جرقه و شعله هاي باز و دیگر منابعی كه 

 قابليت اشتعال دارند.

 شرایط ناپایداري:

عوامل اكسيدكننده قوي مانند هيدروژن پيروكسيد، آلکالينها، اسيد 

سولفوریك و نيتریك غليظ، آلدئيدها، آسيل كلراید.اسيد پركلریك و 

 تري اكسيد كروميوم.

 مواد شيميایی ناسازگار با این ماده:

  Toxicoiogical Information-:اطالعات سم شناسی این ماده10قسمت 

مسموميت تنفسی: باعث تحریك چشم، بينی، گلو وستگاه تنفسی می شود. 

 برروي سيستم عصبی اثرگذاشته می تواند سبب افسردگی و كوري شود.

سبب تحریك موكوس غشایی دهان وگلو شده. برروي  مسمومیت غذایی:

سيستم عصبی اثرگذاشته می تواند سبب كاهش كارآیی آن و كوري چشم ها 

 شود.

دراثر تماس مستقيم با بخارات، ميست یا متانول  مسمومیت ا ز پوست:

مایع نوكول، خشکی و ترک پوست دیده شده دراثر تماس مجدد و طوالنی 

تيت پوستی شایع است. درصورتيکه ازراه پوست جذب مدت امکان ایجاد درما

شود ميتواند روي دستگاه عصبی اثرگذاشته وسبب كاهش كارآیی آن و 

 كوري چشم ها شود.

ورم ملتحمه، امکان التهاب و تحریك موكوس غشایی  مسمومیت چشمی:

 وجوددارد.

 راههاي ورود این ماده به بدن:

 

 

 

 

 

 
 

اه دارد : عصبی مركزي نشانه هاي زیر را به همر تاًثير این ماده برروي دستگاه

سردرد، سرگيجه، خواب آلودگی، حاات تهوع واستفراغ، دردشکمی وعدم 

روز بعدازتماس نمایان ميشوند. 18تا  12هماهنگی.بطوركل عالئم   

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :   200 ppm 

TLV STEL :   250 ppmاز راه پوست 
 

 سميت در حيوانات:

 Ecological Informaition –:اطالعات بوم شناختی این ماده 11قسمت 

خيلی خطرناک است اگر اجازه داده شود این ماده وارد آبهاي خوراكی شود. 

 در غلظتهاي باال می تواند براي آبزیان نيز خطرناک باشد.

 محيطی:سميت زیست 

  Disposal Considerations –:توجهات در مورد روش صحيح دفع این ماده 12قسمت 

مواد زائد را درون چاله هایی كه ازقبل تعيين شده و مطابق قوانين و مقررات 

است، جمع كنيد. هرگز مواد زائد را به مجراي فاضالب یا منطقه اي كه 
 زائد: دفع مواد
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 زباالت معمولی قرار دارد، نریزید

  Transport Informaition –:اطالعات مربوط به حمل ونقل این ماده 13قسمت 

 IIگروه بسته بندي : 

 كاالي خطرناک

 :DOTدسته بندي 

  Regulatory Information –:آیين نامه هاي مهم در مورد این ماده 14قسمت 

 آیين نامه هاي مهم: PIN  :UN1230شماره شناسایی محصول 

  other Informaition –:اطالعات دیگر 15قسمت 

21/10/96  زمان تهيه این سند: 

7/2/89  زمان آخرین بازبينی وویرایش این سند: 

 تهيه كننده: الناز رنجبر

 منبع: صنایع ملی پتروشيمی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدامات احتياطي:
استفاده از دستكش ،عينك ايمني وولباس كار از جنس 

pvc 

CAS NO: 
1 - 56 - 67  

 
 واكنش در شرايط اضطراري:

نظافت محيط آلوده: بوسيله مواد جاذب مثل خاك محيط 

 آلوده را پاك كنيد ومحدود نمودن منابع اشتعال

 متانول )متيل الكل( نام ماده شيميايي :

 

 مشخصات سازنده :
 كمك هاي اوليه: مجتمع صنايع شيميايي دكتر مجللي

دقيقه در تماس 20شستشوي چشم با آب به مدت -

 چشمي

 در آوردن لباس وشستشوي پوست در تماس پوستي-

انتقال به فضاي باز در مسموميت تنفسي ودادن -

 اكسيژن

 نحوه انبارش ونگهداري:
درجاي خنك و خشك با تهويه مناسب وبه دوراز عوامل 

 اكسيدكننده و منابع مشتعل انبار شوند.

DANGER: 
و التهاب  تماس با چشم: سبب ورم ملتحمه

 غشاي چشم مي شود. كوري چشم ها

تماس با پوست: دراثر تماس طوالني 

 مدت امكان ايجاد درماتيت پوستي 

بلعيدن و خوردن: سبب تحريك موكوس 

 غشايي دهان وگلو شده. 

 تنفس: اثربرروي سيستم عصبي 
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 (SDS)برگه اي اطالعات ایمنی مواد

  

 Chemical Product and Company Identification: شناسایی این ماده شيميایی  1قسمت 

 Product Name(In English) 

 نام شيميایی این ماده به پارسی: آب اكسيژنه

1-84-7722 CAS# 

0-765-231 RTECS 

دي هيدروژن دي اكساید، هيدروژن دي اكساید، هيدروپيروكسيد، 

 پيروكسيد، پيروكسيد دهيدروژن، هيدروژن پيروكسيد

 نام هاي مترادف

H2-O2     ,     H-O-O-H :فرمول شيميایی 

 آدرس شركت توليد كننده ي این ماده: مجتمع صنایع شيميایی دكتر مجللی

 Hazards Identification:شناسایی خطرات این ماده  2قسمت 

از این ماده سبب درد  %3-1در انسانها تماس با غلظتهاي  تماس با چشم:

شدید درچشم می شود كه خيلی سریع درد ازبين ميرود. تماس عدسی 

ازاین ماده سبب درد، اشك ریزش و اسپاسم پلکها  %3چشم با غلظتهاي 

 ميشود. اما عوارض دیگري به دنبال ندارد و این عوارض برطرف می شوند.

نسانها سفيد شدن پوست )دراثر تماس با مواد در ا تماس با پوست:

 شيميایی ( مشاهده شده است

عالئم آن شبيه درد تيز درشکم، كف كردن دهان،  بلعیدن و خوردن:

استفراغ كردن، بيهوشی آنی و تب می باشد. این ماده در شکم مقدار زیادي 

اكسيژن آزاد می كند. خوردن و بلعيدن این ماده درمواجهه هاي صنعتی 

 تداول نيست.م

این ماده در دماي اتاق به بخار تبدیل نميشود. اگر گرم شود یا  تنفس:

ميست این ماده می تواند سبب تحریك بينی، گلو و دستگاه تنفسی در 

 12انسانها و حيوانات شود. تحریکات گلویی در مستخدمين كه با غلظتهاي 

 مواجهه داشته اند، گزارش شده است. 3mg/m 41تا 

حاد این ماده بر سالمت: تاثيرات  

 سرطان زایی این ماده: 3Aسرطان زایی گروه 

  First Aid Maesures -: اقدامات كمك اوليه در مواجهه با این ماده 3قسمت 

دقيقه با آب ولرم و تميز شستشو دهيد تا  20سریعاً چشمها را به مدت 

شود. به آلودگی برطرف شود. درطول مدت شستشو پلکها باز نگهداشته 

 پزشك مراجعه كنيد

 در صورت تماس این ماده با چشم:

دقيقه با آب ولرم و تميز شستشو دهيد تا  5سریعاً موضع را به مدت 

آلودگی برطرف شود. اگر تحریکات پوستی ادامه داشت به پزشك مراجعه 

 كنيد

 در صورت تماس این ماده با پوست:

به پزشك مراجعه كنيد برده و سریعاً منبع آلوده یا قربانی را به هواي آزاد   در صورت استنشاق این ماده: 

 در صورت بلعيدن وخوردن این ماده: اگر تحریکات و ناراحتی بوجود آمد به پزشك مراجعه كنيد

0 

2 1 
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 Fire and Explosion Data–: اطالعات آتش وانفجار این ماده  4قسمت 

بسيارضعيفی است. در نمی سوزد، پيروكسيد هيدروژن عامل اكسيدكننده 

آتش سوزي ميتواند اكسيژن آزادكند و درنتيجه ميزان آتش را افزایش می 

 دهد.

 قابليت آتش زایی این ماده:

 نقطه اي افروزش این ماده: -------

 حدود آتش زایی این ماده : نمی سوزد

 خطر انفجار: -------

خاموش كردن آتش ناشی از این ماده مواد مناسب براي  ميزان زیادي آب یا مه استفاده شود.

 ودستورالعمل آن :

 Accidental Release Measures –: اقدامات الزم دزر زمان نشت وپخش تصادفی این ماده  5قسمت 

محيط را تهویه كنيد. منابع آتش زا و مشتعل را دور كنيد.در زمانی كه 

جلوي آلودگی آلودگی كم است محيط را آب شسته، اگر آلودگی زیاد بود 

را با خاک، ماسه، شن و یا سایر مواد جاذب گرفته. این ماده را توسط پمپ 

یا سایر وسایل وكيوم كننده بردارید و در ظروف مناسب، با درب بسته و 

داراي برچسب ریخته و سپس دفع كنيد. محيط را با مقدار زیادي آب 

 بشوئيد

 درصورت پخش این ماده در محيط :

 Handling and Storage –: جابجایی وانبارش این ماده  6قسمت 

درجاي سرد و به دور از اشعه مستقيم و منابع گرم دیگر انبار شود. به دور 

از مواد ناسازگار مثل اكسيدكننده هاي قوي انبار شود.هيدروژن پيروكسيد 

 را در بسته هاي كوچك نگهداري و استفاده كنيد.

 ن مواد:روش صحيح انبارش ای

 Exposure Controls/Personal Protection –:كنترل هاي تماسی وحفاظت فردي در برابر این ماده  7قسمت 

 كنترل هاي مهندسی : استفاده از تهویه محيطی

دستکش و پيش بند استفاده شود. دوش هاي آب :حفاظت پوست

 درمحيط كار می بایست موجود باشند.

مخصوص موادشيميایی استفاده شود. گوگلهاي ایمنی :حفاظت چشم

دراكثر مواقع حفاظ صورت ضروري است. چشم شور در محيط كار می 

 بایست موجود باشد.

پيش بند استفاده شود. دوش هاي آب درمحيط كار می :حفاظت بدن

 .بایست موجود باشند.

درغلظتهاي  OSHAو  NIOSHازماسکهاي پيشنهادي :حفاظت تنفسی

: ماسك  ppm 10مختلف استفاده شود براي مثال در غلظتهاي باالتر از 

SAR براي غلظتهاي باالتراز ،ppm75  ماسك فشار مثبت تمام صورت

SAR . 

 وسایل حفاظت فردي مورد نياز:

 Physical and Chemical Properties –: ویژگی هاي فيزیکی وشيميایی این ماده  8قسمت 

 حالت فيزیکی وشکل ظاهري: و بسيار رقيقمایعشفاف 

 بو: بی بو یا بوي شبيه اوزن دارد

02/34  وزن مولکولی: 

 رنگ: بی رنگ
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 100بطور دقيق اطالعاتی موجود نيست، ولی احتماالً نزدیك به 

 درجه فارنهایت( است. 212درجه سانتيگراد )

 نقطه ي جوش:

 نقطه ي ذوب: اطالعاتی در دسترس نيست.

درجه  1بطوردقيق اطالعاتی موجود نيست، ولی احتماالً نزدیك به 

 درجه سانتيگراد است. 25-20سانتيگراد در 

 وزن مخصوص:

ي با دربسياري از حاللهاي قطبی قابل حل است. براي مثال الکلها

رقابل حل وزن مولکولی پایين، گليکولها و كتنها، در اترهاي نفتی غي

 است.

 /روغن: ضریب پخش ماده در آب

 حالليت: قابل حل است )بطوركامل( 1/1در آب بصورت 

 Stability and Reactivity Data –: پایداري و واكنش پذیري این ماده  9قسمت 

محلولها درجه پایداریشان بستگی به غلظت دارد. این ماده در زیر 

 نورخورشيد تجزیه می شود و اكسيژن، آب و گرما آزاد ميکند.

 پایداري:

بيشتراز  PHدرجه سانتيگراد دارد،  100محيطهایی كه حرارت بيشتراز 

 و تثبيت كننده هاي تقليل كننده 5/4

 شرایط ناپایداري:

موادي كه ماهيت آلی دارند و مواد اكسيدكننده، آلکالين ها، یدها، 

پرمنگنات ها و سایر عوامل اكسيدكننده مثل اسيدنيتریك، اسيدپركلریك، 

 آنها مثل آهن و مس. پودرفلزات و نمك

 مواد شيميایی ناسازگار با این ماده:

  Toxicoiogical Information-:اطالعات سم شناسی این ماده10قسمت 

 باعث ادم ریه می شود )تجمع آب در شش ها(: مسمومیت تنفسی

LC50 (rat):  2000 mg/m3 (4-hour exposure; : تمام بدنمواجهه 

 :مسمومیت غذایی
LD50 (oral, male rat):  1517 mg/kg (9.6% solution)  

 محرک براي انسانها:مسمومیت ا ز پوست

 محرک:مسمومیت چشمی

 راههاي ورود این ماده به بدن:

LC50 (rat):  2000 mg/m3 (4-hour exposure; : سميت در حيوانات:  تمام بدنمواجهه 

 Ecological Informaition –:اطالعات بوم شناختی این ماده 11قسمت 

 سميت زیست محيطی: این مبحث در آینده توسعه پيدا خواهدكرد.

  Disposal Considerations –:توجهات در مورد روش صحيح دفع این ماده 12قسمت 

درظروف مناسب و با درپوش بسته، داراي برچسب مخصوص ریخته و 

 سپس دفع كنيد.

 دفع مواد زائد:

  Transport Informaition –:اطالعات مربوط به حمل ونقل این ماده 13قسمت 

این ماده جزو مواد ليست شده قوانين حمل و نقل مواد خطرناک 

 كانادا نيست.

 :DOTدسته بندي 

  Regulatory Information –:آیين نامه هاي مهم در مورد این ماده 14قسمت 

 آیين نامه هاي مهم: ------

  other Informaition –:اطالعات دیگر 15قسمت 

 زمان تهيه این سند: 21/10/96

7/2/89  زمان آخرین بازبينی وویرایش این سند: 

 تهيه كننده: الناز رنجبر

 منبع: صنایع ملی پتروشيمی ایران
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 اقدامات احتياطی:
استفاده از دستکش ، ،پيشبند ،گوگل هاي ایمنی وماسك 

 كار با این ماده وتهویه مناسب هاي پيشنهادي در

CAS NO: 
1-84-7722  

 

 واكنش در شرایط اضطراري: 
 شستشوي محيط با آب،جمع آوري با خاک ،ماسه،شن

وسایر مواد جاذب در صورت زیاد بودن آلودگی وشستشوي 

 با مقادیر زیاد آب

 آب اکسیژنه نام ماده شيميایی :

 

 مشخصات سازنده :
 دكتر مجللیمجتمع صنایع شيميایی 

 كمك هاي اوليه:
 دقيقه باآب ولرم20شستشوي چشم به مدت 

 دقيقه باآب ولرم5شستشوي پوست به مدت 

 انتقال مصدوم به فضاي آزاد در مسموميت تنفسی

 نحوه انبارش ونگهداري:

درجاي سرد و به دور از اشعه مستقيم و منابع گرم دیگر 

 انبار شود.

DANGER: 
چشم ها واسپاسم این ماده سبب تحریك 

پلك ها وسفيد شدن پوست در تماس 

پوستی وبيهوشی آنی وتب در مسموميت 

 خوراكی شدید.
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 (SDS)برگه اي اطالعات ایمنی مواد

 

 
 Chemical Product and Company Identification: شناسایی این ماده شيميایی  1قسمت 

HIPO COLORIT SODIUM Product Name(In English) 
 نام شيميایی این ماده به پارسی: هيپو كلریت سدیم

9-52-7681  CAS# 

 -هيکلوریت -ميلتون - آنتيفرمين–كلروكس–كلرسين–وایتکس  -آب ژاول

 پارازون -نئوسپتالکلر -نئوكلينر -

 نام هاي مترادف

ClONa :فرمول شيميایی 

 آدرس شركت توليد كننده ي این ماده: شركت هاي توليد كننده مواد شوینده

 Hazards Identification:شناسایی خطرات این ماده  2قسمت 

اول: خارش ،پوسته ریزي،قرمزي .گاه حتی ایجاد تتحریك شدید پوست  

،خارش ،اشکریزش :قرمزيتحریك شدید چشم  

وحتی خفگی:سرفه ،تنگی نفس تحریك دستگاه تنفسی  

 تاثيرات حاد این ماده بر سالمت:

 اثر موتاژن بروي باكتري ومخمرها وسلول هاي سوماتيك پستانداران دارد.

 از اثرات تراتوژن آن اطالعاتی در دسترس نيست.

 سرطان زایی این ماده:

  First Aid Maesures -: اقدامات كمك اوليه در مواجهه با این ماده 3قسمت 

وجود لنز تماسی ان را خارج كرده وچشم را با مقادیر آب فراوان در صورت 

دقيقه بشویيد. در صورت ادامه تحریك به پزشك  15حداقل به مدت 

 مراجعه كنيد.

 در صورت تماس این ماده با چشم:

لباس هاي آلوده را تعویض وپوست را با مقادیر فراوان آب حداقل به مدت 

 ه شود.دقيقه شستشو وبه پزشك مراجع 15

 در صورت تماس این ماده با پوست:

فرد را به هواي آزاد منتقل كنيد .در صورت اشکال در تنفس از اكسيژن 

 ودر صورت لزوم از تنفس مصنوعی استفاده كرده وبه پزشك ارجاع دهيد.

 در صورت استنشاق این ماده:

لباس هاي تنگ را آزاد وشل كنيد.دهان را با با مقادیر زیادي آب پاكيزه 

ميلی ليتر آب با امالح معدنی باال بنوشانيد 300تا 200 بشوئيد بعد به فرد 

 وبه پزشك مراجعه كنيد.

 در صورت بلعيدن وخوردن این ماده:

 Fire and Explosion Data–: اطالعات آتش وانفجار این ماده  4قسمت 

 قابليت آتش زایی این ماده: غير قابل اشتعال

 نقطه اي افروزش این ماده: ------

 حدود آتش زایی این ماده : ------

 خطر انفجار: خطر انفجار ندارد.

مواد مناسب براي خاموش كردن آتش ناشی از این ماده  -----

 ودستورالعمل آن :

 Accidental Release Measures –: اقدامات الزم دزر زمان نشت وپخش تصادفی این ماده  5قسمت 

0 

2 0 
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در صورت ریخت و پاش در محيط  محل  را بسرعت و با مقادیر زیاد آب 

شسته و از طریق فاضالب بطریق بهداشتی دفع نمائيد ) بعلت خاصيت 

یست ميتواند بشدت خورندگی وآزاد سازي گاز كلر این ماده براي محيط ز

 مضر و سمی  باشد(

 درصورت پخش این ماده در محيط :

 Handling and Storage –: جابجایی وانبارش این ماده  6قسمت 

اشته و در هنگام جابجائی دقت كنيد هيچگونه نشتی ند:جابجایی دستی

 اشياوشدید سریع خوردگی باعث آن نشت–درب ظروف كامال بسته باشد 

.مختلف ميشود  

ددور از نور و در محل تاریك در ظروف تيره رنگ نگهداري شو انبارداري:  

 روش صحيح انبارش این مواد:

 Exposure Controls/Personal Protection –:كنترل هاي تماسی وحفاظت فردي در برابر این ماده  7قسمت 

اده در هنگام كار با این ماده حتما از سيستم تهویه مناسب و قوي استف

 كنيد. 

 كنترل هاي مهندسی :

اس آن با استفاده از دستکشهاي معمولی یا التکس از تمحفاظت از دست:

 با پوست دست محافظت نمائيد

ترین در هنگام استفاده از این ماده مراقب باشيد تا كمحفاظت از پوست: 

 تماس را با این ماده داشته باشيد.  

از عينك  یا حفاظ  مناسب استفاده كنيد :حفاظت از چشم  

 

 وسایل حفاظت فردي مورد نياز:

 Physical and Chemical Properties –: ویژگی هاي فيزیکی وشيميایی این ماده  8قسمت 

رنگ با بوي قويمحلول بی   حالت فيزیکی وشکل ظاهري: 
 بو: بوي قوي
 رنگ: بی رنگ

 وزن مخصوص: 07/1-093/1

 فراریت: پایداردر شرایط استاندارد

 حالليت: كامال محلول است

 Stability and Reactivity Data –: پایداري و واكنش پذیري این ماده  9قسمت 

.استانداردپایدار استدرصورت نگهداري در شرایط   پایداري: 
 شرایط ناپایداري: در تماس با گرماي باال ناپایدار

ود.در مجاورت اسيدها،بازها ،ومواد احياء كننده وقابل اشتعال نگهداري نش  مواد شيميایی ناسازگار با این ماده: 

  Toxicoiogical Information-:اطالعات سم شناسی این ماده10قسمت 

ت جذب باعث تحریك پوست شده و ميتواند از طریق پوسپوست:تماس با 

 شود

ه به غلظت سوختگی و تخریب بافتی ایجاد ميکند كه بستتماس با چشم:

 آن شدت تخریب متفاوت است

در صورت نوشيدن ميتواند خطر جدي داشته باشد :بلعیدن  

ودتنفس بخارات این محلول سمی  است و باعث مسوميت ميشتنفس:  

 

 رود این ماده به بدن:راههاي و

ارد.اثر موتاژن بروي باكتري ومخمرها وسلول هاي سوماتيك پستانداران د  سميت در حيوانات: 

 Ecological Informaition –:اطالعات بوم شناختی این ماده 11قسمت 

در صورت ریخت و پاش در محيط  محل  را بسرعت و با مقادیر زیاد آب   سميت زیست محيطی:
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بطریق بهداشتی دفع نمائيد ) بعلت خاصيت شسته و از طریق فاضالب 

خورندگی وآزاد سازي گاز كلر این ماده براي محيط زیست ميتواند بشدت 

 مضر و سمی  باشد(

  Disposal Considerations –:توجهات در مورد روش صحيح دفع این ماده 12قسمت 

ص ریخته و درظروف مناسب و با درپوش بسته، داراي برچسب مخصو

 سپس دفع كنيد.

 دفع مواد زائد:

  Transport Informaition –:اطالعات مربوط به حمل ونقل این ماده 13قسمت 

 :DOTدسته بندي  اطالعاتی در دسترس نيست.

  Regulatory Information –:آیين نامه هاي مهم در مورد این ماده 14قسمت 

 هاي مهم:آیين نامه  مرجع سالمت وزارت بهداشت

  other Informaition –:اطالعات دیگر 16قسمت 

21/10/96  زمان تهيه این سند: 

7/2/89  زمان آخرین بازبينی وویرایش این سند: 

 تهيه كننده: الناز رنجبر

 منبع: صنایع ملی پتروشيمی ایران ومركز تحقيقات حفاظت كار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدامات احتیاطی:

بشدت واكنش داده و گاز با اسيد ها مخلوط نکنيد چون 

 .سمی كلر آزاد ميکند

CAS NO: 
9-52-7681  

 
 واکنش در شرایط اضطراري:

در صورت ریخت و پاش در محيط  محل  را بسرعت و با 

 از طریق فاضالب  دفعمقادیر زیاد آب شسته و

 نام ماده شيميایی : هيپو كلریت سدیم

 

 مشخصات سازنده :
 کمك هاي اولیه: شویندهشركت هاي توليد كننده مواد 

 15:شستشوي چشم وپوست به مدت پوستی وچشمی

 دقيقه با آب

 :انتقال مصدوم به فضاي باز وتنفس مصنوعیتنفسی

:شستشوي دهان ودادن آب با امالح معدنی به خوراکی

 مصدوم ومراجعه به پزشك

 نحوه انبارش ونگهداري:

نگهداري دور از نور و در محل تاریك در ظروف تيره رنگ 

 شود

DANGER: 

: خارش ،پوسته تحریك شدید پوست

 ریزي،قرمزي .گاه حتی ایجاد تاول

:قرمزي،اشکریزش،خارشتحریك شدید چشم  

:سرفه ،تنگی نفس تحریك دستگاه تنفسی

 وحتی خفگی
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 (SDS)برگه اي اطالعات ایمنی مواد

  

 

 Chemical Product and Company Identification: شناسایی این ماده شيميایی  1قسمت 

Ethanol Product Name(In English) 
 نام شيميایی این ماده به پارسی: درصد 70اتيل الکل 

5-17-64  CAS# 

 نام هاي مترادف الکل،اتيل هيدرات،اتيل هيداكساید،الکل غالت.

CH3CH2OH  شيميایی:فرمول 

 آدرس شركت توليد كننده ي این ماده: مجتمع صنایع شيميایی دكتر مجللی

 Hazards Identification:شناسایی خطرات این ماده  2قسمت 

:استنشاق آئروسلها وبخارات این ماده ،تحریك كننده بينی وگلو  تنفس

 است.عالئم آن شامل سرفه ،خشکی گلو انقباض موقت برونشيالها

:تماس این ماده با چشم هاباعث تحریك ،اشك ریزشو سوزش چشمها چشمی

 می شود.

:مقادیر زیادي از این ماده باعث سركوبی سيستم اعصاب مركزي همراه بلعیدن

بينایی،كاهش زمان واكنش،نيمه تمام  با عالئمی مانند فقدان هماهنگی،كاهش

وگردش  حرف زدن ،تهوع،استفراغ وبی هوشی ومرگ ناشی از نقصان تنفسی

 خون می شود.

 تاثيرات حاد این ماده بر سالمت:

TLV-TWA:1000ppm :حدود آستانه مجاز 

 سرطان زایی این ماده: خير

  First Aid Maesures -: اقدامات كمك اوليه در مواجهه با این ماده 3قسمت 

دقيقه  20بالفاصله چشم آلوده را در حالی كه باز است با آب ولرم براي مدت 

 بشوئيد تاماده را از چشم پاک نماید.

 در صورت تماس این ماده با چشم:

دقيقه بشوئيد تا ماده از  5به آرامی براي مدت  محل آلوده پوست را آب ولرم،

 روي پوست پاک شود.
 در صورت تماس این ماده با پوست:

 دور كردن منبع آلودگی یا انتقال مصدوم به هواي تازه

 

 این ماده:در صورت استنشاق 

  چنانچه فرد

ذارید نيمه هوشيار،بی هوش یا متشنج است هرگز چيزي از راه دهان نخورانيد. بگ

ميلی ليتر به او آب 300تا  240تا مصدوم دهان خود را كامال با آب بشوید.

نکنيد  بنوشانيد تا محتویات معده او را رقيق نمایيد.هرگز وي را وادار به استفراغ

سر او را به جلو خم كنيد.در صورت استفراغ   

 در صورت بلعيدن وخوردن این ماده:

 Fire and Explosion Data–: اطالعات آتش وانفجار این ماده  4قسمت 

قابل اشتعال است. شدیداٌ  قابليت آتش زایی این ماده: 
سانتی گراد17-13  حدود آتش زایی این ماده : 

 

3 

0 0 
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 خطر انفجار: را با هوا ایجاد می نماید.بخارات ناشی ازاین مایع مخلوط هاي انفجاري 

مواد مناسب براي خاموش كردن آتش ناشی از این ماده ودستورالعمل  دي اكسيد كربن ،پودر شيميایی خشك ،فوم الکل یا پليمر

 آن :

 Accidental Release Measures –: اقدامات الزم دزر زمان نشت وپخش تصادفی این ماده  5قسمت 

 شن–در هنگام نشت و ریزش از مواد جاذب نظير ورميکوليت)نوعی سيليکاژل( 

 . كنيد استفاده آن آوري جمع براي وخاک وماسه

بعد از جذب مواد را با ابزار ضدجرقه جمع كرده و بمنظور دفع بهداشتی در 

ظروف مخصوص مواد شيميایی بریزید.در محل نگهداري آن باید تهویه مناسب 

 .موجود باشد

 درصورت پخش این ماده در محيط :

 Handling and Storage –: جابجایی وانبارش این ماده  6قسمت 

 وداراي وخشك خنكی محيط در–حرارت و جرقه نگهداري كنيد  -دور از شعله

–مواداكسيدكننده شامل ناسازگاري دورازتركيبات -انبارنمائيد مناسب تهویه

 ظروف درب. كنيد نگهداري واسيدنيتریك اسيدكروميك -پراكسيدها -پركلراتها

 كامال بسته باشد. بایدهميشه مایع محتوي

 روش صحيح انبارش این مواد:

 Exposure Controls/Personal Protection –:كنترل هاي تماسی وحفاظت فردي در برابر این ماده  7قسمت 

 كنترل هاي مهندسی : تهویه مکانيکی رقتی وموضعی وضد جرقه 

طبق مقدار مجاز توصيه شده )حداكثرغلظت بخارات این  محدودیت تماس:

 ساعت كار ميباشد. 8پی پی ام طی 1000ماده در هواي محيط كار برابر با 

 استفاده از دستکش مناسب و مقاوم در برابر الکل حفاظت از دست:

از لباس كار مناسب و مقاوم در برابر پاشش مایعات استفاده  حفاظت از پوست:

 كنيد.

استفاده از عينك ایمنی معمولی یا داري قاب محافظ  حفاظت از چشم:

 دورچشم

 وسایل حفاظت فردي مورد نياز:

 Physical and Chemical Properties –: ویژگی هاي فيزیکی وشيميایی این ماده  8قسمت 

 فيزیکی وشکل ظاهري:حالت  مایع بی رنگ
 بو: بوي نامطبوع

 طعم: سوزاننده

07/46 Mw :وزن مولکولی 

 رنگ: بی رنگ

3/78 BP :نقطه ي جوش 

144- MP :نقطه ي ذوب 

0.789gr/cm(20c)-.  816 gr/cm(15/6c) :وزن مخصوص 

3/44  فشار بخار: 

59/1  چگالی بخار: 

 فراریت: فرار

ا اتر ،كلروفرم ، استون ،هيدروكربن هبه هر نسبتی محلول در آب ،محلول در 

اواسيده  

 حالليت:

 Stability and Reactivity Data –: پایداري و واكنش پذیري این ماده  10قسمت 

 پایداري: پایدار
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 -سيدهاپراك -پركلراتها–مواداكسيدكننده قوي شامل ناسازگاري دورازتركيبات

 اسيدكروميکواسيدنيتریك
 با این ماده:مواد شيميایی ناسازگار 

  Toxicoiogical Information-:اطالعات سم شناسی این ماده11قسمت 

بلعيدن -استنشاق –پوست   راههاي ورود این ماده به بدن: 

 Ecological Informaition –:اطالعات بوم شناختی این ماده 12قسمت 

در آب حل می شود و براي بعضی ماهی ها كشنده است،باعث تجزیه 

ميکروارگانيسمهاي خاک می شود، در هوا به سرعت تجزیه شده و موجب 

 آلودگی هوا ميشود.

 سميت زیست محيطی:

  Disposal Considerations –:توجهات در مورد روش صحيح دفع این ماده 13قسمت 

از ورود مواد به مجاري فاضالب ،آبراهها یا فضاهاي محبوس خودداري كنيد.مواد 

ع در شرایط مشخصی ذخيره نمایيد سپس آنها را بسوزانيد یا در را به منظور دف

 زمين دفع نمایيد.

 دفع مواد زائد:

  Transport Informaition –:اطالعات مربوط به حمل ونقل این ماده 14قسمت 

نام بسته بندي اتانول ،اتيل الکل ،محلول هاي اتانول یا محلول هاي اتيل الکل 

 گروهبستهبندي (II) -)مایع قابل اشتعال(3گروه خطر 

 :DOTدسته بندي 

  Regulatory Information –:آیين نامه هاي مهم در مورد این ماده 15قسمت 

 آیين نامه هاي مهم: UN1170شماره شناسایی 

  other Informaition –:اطالعات دیگر 16قسمت 

21/10/96  زمان تهيه این سند: 

7/2/89  زمان آخرین بازبينی وویرایش این سند: 

 تهيه كننده: الناز رنجبر

 منبع: سایت هاي مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدامات احتياطی:
 بخارات ناشی ازاین مایع مخلوط هاي انفجاري را با هوا ایجاد می نماید.

CAS NO: 
5-17-64  

 
 واكنش در شرایط اضطراري:

 وماسه شن–)نوعی سيليکاژل(  مواد جاذب نظير ورميکوليت جمع آوري با

 جمع اوري در ظروف همراه با تهویه مناسب -وشستشوي محل وخاک

 درصد 70اتيل الکل  نام ماده شيميایی :

 

 مشخصات سازنده :
 كمك هاي اوليه: مجتمع صنایع شيميایی دكتر مجللی

 دقيقه20چشمی : شستشوي چشم به مدت 

 دقيقه5پوست : شستشوي پوست به مدت 

 استنشاق: دور كردن منبع آلودگی یا انتقال مصدوم به هواي تازه

 ميلی ليتر آب300تا240بلعيدن :دادن 

 نحوه انبارش ونگهداري:

 وداراي وخشك خنك درمحيطی–حرارت و جرقه نگهداري كنيد  -دور از شعله

 انبارنمائيد مناسب تهویه

DANGER: 
: سرفه ،خشکی گلو انقباض موقت  تنفس

 برونشيالها

 : تحریك ،اشك ریزو سوزش چشمی

صاب :مقادیر زیاد سركوبی سيستم اعبلعیدن

ی مركزي ،تهوع،استفراغ وبی هوشی ومرگ ناش

 از نقصان تنفسی وگردش خون 
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 (SDS)برگه اي اطالعات ایمنی مواد

  

 Chemical Product and Company Identification: شناسایی این ماده شيميایی  1قسمت 

Thinner Product Name(In English) 
 نام شيميایی این ماده به پارسی: تينر

2-64-8006 CAS# 

اسپيریت تور پنتين  –تور پنتين پشم  –تورب   نام هاي مترادف 

C10-H16 :فرمول شيميایی 

 آدرس شركت توليد كننده ي این ماده: مجتمع صنایع شيميایی دكتر مجللی

 Hazards Identification:شناسایی خطرات این ماده  2قسمت 

 ایجاد قرمزيچشم :

 سوختگی ،جوش و خارش پوستپوست :

تحریك بينی وگلو سردرد و  -:تحریك سيستم اعصاب مركزياستنشاق

 سرفه استفراغ

 تحریك معده ،تهوع ،استفراغ -ميلی ليتر آن كشنده240بلعیدن:

 تاثيرات حاد این ماده بر سالمت:

TLV-TWA:100ppm(556mg/m3) :حدود آستانه مجاز 

  First Aid Maesures -: اقدامات كمك اوليه در مواجهه با این ماده 3قسمت 

 در صورت تماس این ماده با چشم: پاک نماید. دقيقه بشوئيد تاماده را از چشم 20با آب ولرم براي مدت 

 در صورت تماس این ماده با پوست: محل آغشته را با آب وصابون نرم بشوئيد.

 در صورت استنشاق این ماده: در صورت ایست قلبی تنفسی شروع عمليات احياء

مصدوم  -به مصدوم چيزي خورانده نشود ومصدوم دهانش را با آب بشویيد

هرگز تنفس دهان به دهان  -استفراغ نگردد وآب خورانده شودوادار به 

 انجام نشود وسریعا به بيمارستان منتقل گردد.

 در صورت بلعيدن وخوردن این ماده:

 Fire and Explosion Data–: اطالعات آتش وانفجار این ماده  4قسمت 

 قابليت آتش زایی این ماده: بسيار اشتعال پذیر
 این ماده:نقطه اي افروزش  

درجه سانتی گراد35  حدود آتش زایی این ماده : 

 خطر انفجار: ظروف حاوي این مواد قابل انفجار هستند واز حرارت دور نگه دارید

اسپري آب یا فوگ-فوم –پودر شيميایی خشك  -دي اكسيد كربن  

از  -جهت اجتناب از بخارات سمی(0حریق را از وزش باد دور نگه دارید
مواد مناسب براي خاموش كردن آتش ناشی از این ماده 

 ودستورالعمل آن :

 

3 

0 1 
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ا ظروف در مجاورت گرما منفجر می شود آنها ر -جلوگيري كنيدنشت آن 

 به جاي امن انتقال دهيد.

 Accidental Release Measures –: اقدامات الزم در زمان نشت وپخش تصادفی این ماده  5قسمت 

این مواد در  -،شن ویا مواد جاذب بپوشانيدمواد ریخته شده را با خاک 

 در ریزش هاي -ظروف درب دار وپوشيده قرار گيرد،محل را با آب بشوئيد

 زیاد حتما به مركز آتش نشانی وایمنی اطالع داده شود.

 درصورت پخش این ماده در محيط :

 Handling and Storage –: جابجایی وانبارش این ماده  6قسمت 

در جاي  -هاي گرم واز كنار مواد آتشگير دور نگه داشته شودازكليه مکان 

بخارات آن  -خشك وخنك و تهویه دار ودور از نور خورشيد نگهداري شود

 تابلوي سيگار كشيدن ممنوع در محل نصب گردد. -وارد محل كار نگردد

 روش صحيح انبارش این مواد:

 Exposure Controls/Personal Protection –:كنترل هاي تماسی وحفاظت فردي در برابر این ماده  7قسمت 

 كنترل هاي مهندسی : تهویه موضعی وضد جرقه
 سيستم هواده استفاده شودppm 800تنفسی :در غلظت بيش از 

روپوش وسایر البسه محافظ شيميایی-چکمه -پوستی :دستکش  

شيلد صورت -شيمياییچشمی :عينك   

 وسایل حفاظت فردي مورد نياز:

 Physical and Chemical Properties –: ویژگی هاي فيزیکی وشيميایی این ماده  8قسمت 

 حالت فيزیکی وشکل ظاهري: مایع بدون رنگ
 بو: بوي مخصوص درخت كاج یا آروماتيك

 وزن مولکولی: 136

 رنگ: بدون رنگ

گراددرجه سانتی 180-150  نقطه ي جوش: 

درجه سانتی گراد60-50  نقطه ي ذوب: 

گرم بر سانتی متر مکعب0.875-0.86  وزن مخصوص: 

5mmHg :فشار بخار 

7/4  چگالی بخار: 

ن در آب غير حل می باشد،در الکل ،بنزن،كلروفرم،اتر،دي سولفيدكرب

 وروغن ها حل ميشود
 حالليت:

 Stability and Reactivity Data –: پایداري و واكنش پذیري این ماده  9قسمت 

 پایداري: پایدار
و كلریت اكسيد كننده ها)تري اكسيد كروم،هيپ -هالوژن ها)فلوئور،كلر ،ید(

 سدیم(

 مواد شيميایی ناسازگار با این ماده:

  Toxicoiogical Information-:اطالعات سم شناسی این ماده10قسمت 

چشم -بلعيدن  –پوست  -استنشاق  راههاي ورود این ماده به بدن: 

 Ecological Informaition –:اطالعات بوم شناختی این ماده 11قسمت 

 سميت زیست محيطی: 

  Disposal Considerations –:توجهات در مورد روش صحيح دفع این ماده 12قسمت 

وميست جلوگيري شود از توليد بخار  دفع مواد زائد: 

  Transport Informaition –:اطالعات مربوط به حمل ونقل این ماده 13قسمت 
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 :DOTدسته بندي  دور از مواد ناسازگاز حمل گردد.

  Regulatory Information –:آیين نامه هاي مهم در مورد این ماده 14قسمت 

 مهم: آیين نامه هاي UN1006شماره شناسایی 

  other Informaition –:اطالعات دیگر 15قسمت 

21/10/96  زمان تهيه این سند: 

7/2/89  زمان آخرین بازبينی وویرایش این سند: 

 تهيه كننده: الناز رنجبر

 منبع: سایت هاي مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظروف حاوي این مواد قابل انفجار هستند واز حرارت اقدامات احتياطی:

 دور نگه دارید.
CAS NO: 

2-64-8006  

 
مواد ریخته شده را با خاک ،شن ویا مواد واكنش در شرایط اضطراري:

این مواد در ظروف درب دار وپوشيده قرار گيرد،محل را  -جاذب بپوشانيد

 با آب بشوئيد

 نام ماده شيميایی : تينر

 

 مشخصات سازنده :

 كمك هاي اوليه: مجتمع صنایع شيميایی دكتر مجللی
 دقيقه بشوئيد  20چشمی :با آب ولرم براي مدت 

 پوستی:محل آغشته را با آب وصابون نرم بشوئيد.

 استشاق:در صورت ایست قلبی تنفسی شروع عمليات احياء

بلعيدن :به مصدوم چيزي خورانده نشود ومصدوم دهانش را با آب 

 هرگز تنفس -مصدوم وادار به استفراغ نگردد وآب خورانده شود -بشویيد

 دهان به دهان انجام نشود وسریعا به بيمارستان منتقل گردد.
در جاي خشك وخنك و تهویه دار ودور از نور  نحوه انبارش ونگهداري:

تابلوي سيگار  -بخارات آن وارد محل كار نگردد -خورشيد نگهداري شود

 كشيدن ممنوع در محل نصب گردد

DANGER: 
 ایجاد قرمزيچشم :

 خارش پوست سوختگی ،جوش وپوست :

تحریك  -:تحریك سيستم اعصاب مركزياستنشاق

 بينی وگلو سردرد و سرفه استفراغ

ه تحریك معد -ميلی ليتر آن كشنده240بلعیدن:

 ،تهوع ،استفراغ
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 (SDS)برگه اي اطالعات ایمنی مواد

  

 

 

 Chemical Product and Company Identification: شناسایی این ماده شيميایی  1قسمت 

Povidon idone Product Name(In English) 
 نام شيميایی این ماده به پارسی: pvp-Iدرصد و 10پووایدون یدین 

5-18-7732  CAS# 

درصد 10بتادین، پووایدین  نام هاي مترادف 
همو پليمر تركيب شده با ید-3پيروليندینون -2اتيل -1  فرمول شيميایی: 

 آدرس شركت توليد كننده ي این ماده: شركت هاي داروسازي

 Hazards Identification:شناسایی خطرات این ماده  2قسمت 

 است ومحرک خطرناک وچشمی پوستی تماس – بلعيدن–درصورت تنفس 

 وبرعملکردكليه شده وگوارش پوست تنفس ازسيستم جذب قادربه همچنين

 افراد سالمتی براي است ممکن آن بخارات تنفس اثربگذارد تيروئيد هاوغده

 .ميباشد مناسب فردي حفاظت تجهيزات ونيازبه مضرباشد

 تاثيرات حاد این ماده بر سالمت:

  First Aid Maesures -: اقدامات كمك اوليه در مواجهه با این ماده 3قسمت 

 در صورت تماس این ماده با چشم: باشند. باز باید پلکها شستشو حين.بشویيد باآب دقيقه 10 مدت رابه فوراچشمها

 راباآب و صابون بشوئيد. شده آلوده پوست. رادرآورید آلوده لباسها

 

 در صورت تماس این ماده با پوست:

 حالت رابه مصدوم شخص. كنيد راپاک شده آلوده محل سرعت به

 با محلی باشدبه قرارگرفته ازبدنش باالتر سرش صورتيکه به درازكشيده

 كنيد مشورت پزشك بایك موارد درهمه.دهيد انتقال وساكت مناسب تهویه

 در صورت استنشاق این ماده:

 هوش امااگربی هوشياراست،به او آب وشير بنوشانيد كامال شخص اگر

 وبه پزشك مراجعه شود. نشوید استفراغ سبب است

 در صورت بلعيدن وخوردن این ماده:

 Fire and Explosion Data–: اطالعات آتش وانفجار این ماده  4قسمت 

 قابليت آتش زایی این ماده: قابل اشتعال نيست

 حدود آتش زایی این ماده : .اطالعاتىدردسترسنمىباشد

 خطر انفجار: قابل انفجار نيست.

قابل احتراق نيست اما در صورت وقوع اتش سوزي در محيط ظروف محتوي 

بتادین را از محل خارج كرده در غير این صورت تنفس بخاران آن ميتواند براي 

 سالمتی انسان مضر باشد.

مواد مناسب براي خاموش كردن آتش ناشی از این ماده 

 ودستورالعمل آن :

 Accidental Release Measures –: اقدامات الزم دزر زمان نشت وپخش تصادفی این ماده  5قسمت 

 

3 

0 0 
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مایع به مقدار زیاد به مجاري فاظالب و آبراه ها جلوگيري كنيد . براي ازورود 

پيشگيري از آلودگی هاي وسيع در مسير جریان مایع از مانع و سد استفاده 

–در هنگام پاكسازي محل ابتدا تجهيزات حفاظت فردي مناسب ) لباس .نمائيد

 پرهيز آئروسل ایجاد از زدائی آلودگی درهنگام و كرده برتن...(عينکو–دستکش

دفن بهداشتی قراردهيد  براي مناسبی ظروف داخل را شده آوري جمع مواد. نمائيد

پس از پایان كار محل را بطور كامل با آب و ماده پاک كننده بشوئيد. براي دفن 

 بهداشتی ضایعات از قوانين كشوري تبعيت نمائيد

 درصورت پخش این ماده در محيط :

 Handling and Storage –رش این ماده : جابجایی وانبا 6قسمت 

ظروف محتوي مایع را در هواي معمولی اتاق و دور از مواد اكسيد كننده نگهداري 

كنيد . ظروف  نگهداري باید غير قابل نفوذ نسبت به هوا بوده و درب آنها كامال 

 بسته باشد.

 روش صحيح انبارش این مواد:

 Exposure Controls/Personal Protection –:كنترل هاي تماسی وحفاظت فردي در برابر این ماده  7قسمت 

 كنترل هاي مهندسی : استفاده از مناسب

 برمبناي غلظت ذرات ید در هوا تعيين شده :محدودیت تماس

 در هنگام كار دستها را با دستکش مناسب حفاظت كنيد. :حفاظت از دست

 پوشش–روپوش آزمایشگاهی مقاوم در برابر پاشش مایعات  :پوستحفاظت از 

 ایمنی بامسئول بيشتر حفاظت به نياز درصورت .بپوشيد پيشبند و كفش روي

 .نمائيد مشورت كارخود محل

درهنگام كار از عينك ایمنی همراه با حفاظ كناري استفاده  :حفاظت از چشم

كنيد. در مواقعی كه احتمال پاشش مایع وجود دارد از شيلد محافظ صورت هم 

 استفاده كنيد

 وسایل حفاظت فردي مورد نياز:

 Physical and Chemical Properties –: ویژگی هاي فيزیکی وشيميایی این ماده 8قسمت 

 فيزیکی وشکل ظاهري:حالت  مایع 
 رنگ: قهوه اي مایل به قرمز

 حالليت: كامال محلول در آب والکل

 Stability and Reactivity Data –: پایداري و واكنش پذیري این ماده  9قسمت 

 پایداري: پایدار
 مواد شيميایی ناسازگار با این ماده: مواد اكسيد كننده

  Toxicoiogical Information-:اطالعات سم شناسی این ماده10قسمت 

بلعين وخوردن –پوست  –استنشاق   راههاي ورود این ماده به بدن: 

 Ecological Informaition –:اطالعات بوم شناختی این ماده 11قسمت 

 ميکروارگانيسمهاي به ویژه توجه .باشد خطرناک محيط براي است ممکن ماده این

 .شود آبزي

 سميت زیست محيطی:

  Disposal Considerations –:توجهات در مورد روش صحيح دفع این ماده 12قسمت 

 دفع مواد زائد: هدایت آن به داخل سيستم بازیابی فاضالب

  Transport Informaition –:اطالعات مربوط به حمل ونقل این ماده 13قسمت 

 :DOTدسته بندي  

  Regulatory Information –:آیين نامه هاي مهم در مورد این ماده 14قسمت 

 آیين نامه هاي مهم: 

  other Informaition –:اطالعات دیگر 15قسمت 
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5/8/96  زمان تهيه این سند: 

7/2/89  زمان آخرین بازبينی وویرایش این سند: 

 تهيه كننده: الناز رنجبر

 منبع: سایت هاي مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظروف محتوي مایع را در هواي معمولی اتاق و دور از  اقدامات احتياطی:

 مواد اكسيد كننده نگهداري كنيد
CAS NO: 

5-18-7732  

 
ازورود مایع به مقدار زیاد به مجاري  واكنش در شرایط اضطراري:

فاظالب و آبراه ها جلوگيري كنيد . براي پيشگيري از آلودگی هاي وسيع 

 . محل را با آب بشوئيد.در مسير جریان مایع از مانع و سد استفاده نمائيد

 بتادین نام ماده شيميایی :

 

 مشخصات سازنده :

 
 شركت هاي داروسازي

 كمك هاي اوليه:

 دقيقه10:شستشو با مقدار زیاد آب ستیچشمی وپو

 بيمار را از محل دور كنيدواو را بيرون ببرید.سر رو به باال باشد. تنفسی:

دهان را بشوئيد.شخص را وادار به استفراغ نکنيد.خوراندن شير  بلعیدن:

 یاآب.مراجعه به پزشك 

هوا  ظروف  نگهداري باید غير قابل نفوذ نسبت به. نحوه انبارش ونگهداري:

 بوده و درب آنها كامال بسته باشد

DANGER: 
 - بلعيدن–درصورت تنفس 

ربهجذبازتماسپوستيوچشميخطرناكومحركاستهمچنينقاد

ههاوغدهتيروسيستمتنفسپوستوگوارششدهوبرعملکردكلي

.ئيداثربگذارد  
 عالئم ایمنی:

 



35 
 

 

 (SDS)برگه اي اطالعات ایمنی مواد

 

 
 Chemical Product and Company Identification: شناسایی این ماده شيميایی  1قسمت 

SAIA SEPT HI Product Name(In English) 
 نام شيميایی این ماده به پارسی: سایا سپت اچ آي

 Cas# 
پلی هگزا متيلن بيگوانيد هيدرو -2دي دسيل دي متيل آمونيوم كلراید-1

 كلراید

 اجزاء سازنده:

الاستان گلستان شهرک صنعتی آق ق -دارویی به بهان شيمی  آدرس شركت توليد كننده ي این ماده: 

 Hazards Identification:شناسایی خطرات این ماده  2قسمت 

 .باعث سوزش شدید چشم می شود تماس با چشم :

: ممکن است باعث سوزش پوست و غشاهاي مخاطی  تماس با پوست

 شود.

در صورت بلعيدن باعث سوختگی شدید دهان و گلو  بلعیدن و خوردن :

 می شود.همچنين خطر سوراخ شدن مري و معده نيز وجود دارد.

 :ممکن است باعث بروز تحریك سيستم تنفسی شود.تنفس 

 تاثيرات حاد این ماده بر سالمت:

آستانه مجاز:حدود  ----  

 mg/kg2750در موش                LD50مسموميت حاد دهانی :

 LC50/4h mg/kg4/20مسموميت حاد تنفسی :
 سرطان زایی این ماده:

  First Aid Maesures -: اقدامات كمك اوليه در مواجهه با این ماده 3قسمت 

دقيقه با آب چشم ها را باز نگهدارید و در همان حال آنها را براي چند 

 خنك بشوئيد.با پزشك مشورت كنيد.

 در صورت تماس این ماده با چشم:

آبکشی  فورا پوست را با اب و صابون بشویيد و كامال -در آوردن البسه آلوده

مراجعه به پزشك  -نمایيد  

 در صورت تماس این ماده با پوست:

 به نفس بيمار را از محل دور كنيدواو را بيرون ببرید. اگر شخص قادر

ه كشيدن نيست از تنفس مصنوعی ، در صورت امکان و ترجيحا دهان ب

 دهان ،استفاده كنيد .با پزشك مشورت كنيد.

 در صورت استنشاق این ماده:

زشك دهان را بشوئيد. و مقدار زیادي آب بنوشيد .براي درمان فورا با یك پ

به  چيزي مشورت كنيد.هرگز شخص را وادار به به استفراغ نکنيد. هرگز

 دهان فرد بيهوش ندهيد..

 در صورت بلعيدن وخوردن این ماده:

 Fire and Explosion Data–: اطالعات آتش وانفجار این ماده  4قسمت 

 قابليت آتش زایی این ماده: قابل اشتعال 
 حدود آتش زایی این ماده : 98زیر 

 خطر انفجار: قابل انفجار نيست.

 

0 

1

1

1 
1 



36 
 

 اكسيد كربنپودر خشك ، جت اب و دي 

 براي اتش سوزي در مقياس بزرگتر از جت آب استفاده شود.
مواد مناسب براي خاموش كردن آتش ناشی از این ماده 

 ودستورالعمل آن :

 

 Handling and Storage –: جابجایی وانبارش این ماده  5قسمت 

در جاي سرد و خنك و داراي تهویه مناسب نگهداري شود. درب ظروف   

 محتوي محصول را كامال بسته نگهدارید.

 

 روش صحيح انبارش این مواد:

 Exposure Controls/Personal Protection –:كنترل هاي تماسی وحفاظت فردي در برابر این ماده  6قسمت 

 كنترل هاي مهندسی : از تهویه مناسب و كافی در ساختمان استفاده كنيد. 
 : از محافظ ایمنی چشم، صورت و عينك استفاده شود. حفاظت چشم

 در صورت لزوم از ماسك جاذب استفاده شود.:  حفاظت تنفسی

از دستکش هاي محافظ مربوط به مواد شيميایی باليبل پوست : حفاظت 

CEلباس یکسره استفاده شود. استفاده شود. از 

 وسایل حفاظت فردي مورد نياز:

 Physical and Chemical Properties –: ویژگی هاي فيزیکی وشيميایی این ماده 7قسمت 

 حالت فيزیکی وشکل ظاهري: مایع آبی رنگ 
6-8 PH 

04/1 g/ml :دانسيته 

98زیر   اشتعال :نقطه ي  
 حالليت: بسيار انحالل پذیر

 Stability and Reactivity Data –: پایداري و واكنش پذیري این ماده  8قسمت 

 پایداري: در شرایط نگهداري پایدار است.

 شرایط ناپایداري: واكنش خطر ناكی در رابطه با محصول شناخته نشده است.

 مواد شيميایی ناسازگار با این ماده: شناخته نشده است.

  Toxicoiogical Information-این ماده :اطالعات سم شناسی9قسمت 

بلعيدن وخوردن –پوست –استنشاق   راههاي ورود این ماده به بدن: 
 mg/kg2750در موش            LD50مسموميت حاد دهانی :

 LC50/4h mg/kg4/20مسموميت حاد تنفسی :

 سميت در حيوانات:

 Ecological Informaition –:اطالعات بوم شناختی این ماده 10قسمت 

 سميت زیست محيطی: براي آبزیان زیان آور است.

  other Informaition –:اطالعات دیگر 11قسمت 

21/10/96  زمان تهيه این سند: 

7/2/89  زمان آخرین بازبينی وویرایش این سند: 

 تهيه كننده: الناز رنجبر

 منبع: شركت دارویی به بان شيمی
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 اقدامات احتياطی:
 : از محافظ ایمنی چشم، صورت و عينك استفاده شود. حفاظت چشم

 در صورت لزوم از ماسك جاذب استفاده شود.:  حفاظت تنفسی

از دستکش هاي محافظ مربوط به مواد شيميایی باليبل پوست : حفاظت 

 CE.استفاده شود 

  

 
 سا یا سپت اچ آينام ماده شيميایی :

 

 مشخصات سازنده :

 به بان شيمیشركت دارویی 

 كمك هاي اوليه:

: چشم ها را باز نگهدارید و در همان حال آنها را براي چشمی وپوستی

 چند دقيقه با آب خنك بشوئيد.با پزشك مشورت كنيد

بيمار را از محل دور كنيدواو را بيرون ببرید. اگر شخص قادر   تنفسی:

به نفس كشيدن نيست از تنفس مصنوعی ، در صورت امکان و ترجيحا 

 دهان به دهان ،استفاده كنيد .با پزشك مشورت كنيد

دهان را بشوئيد. و مقدار زیادي آب بنوشيد .براي درمان فورا   بلعیدن:

 با یك پزشك مشورت كنيد

در جاي سرد و خنك و داراي تهویه مناسب  نحوه انبارش ونگهداري:

 نگهداري شود. درب ظروف محتوي محصول را كامال بسته نگهدارید.

DANGER: 
 .باعث سوزش شدید چشم می شود  تماس با چشم :

:  ممکن است باعث سوزش پوست و غشاهاي  تماس با پوست

 مخاطی شود.

يدن باعث سوختگی شدید در صورت بلع  بلعیدن و خوردن :

دهان و گلو می شود.همچنين خطر سوراخ شدن مري و معده 

 نيز وجود دارد.

 : باعث بروز تحریك سيستم تنفسی ميشود.تنفس 
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 (SDS)برگه اي اطالعات ایمنی مواد

 

 

 

 

 

 

 Chemical Product and Company Identification: شناسایی این ماده شيميایی  1قسمت 

 GIUTARALDEHYDE Product Name(In English) درصد50گلوتارآلدئيد 

 نام شيميایی این ماده به پارسی: ایزوفلوران

8-30-111 CAS# 

Terrell 
Attane 

Isoflurane 
Escain 

Isofane 

 نام هاي مترادف

C5H8O2 :فرمول شيميایی 

ماده:آدرس شركت توليد كننده ي این    

 Hazards Identification:شناسایی خطرات این ماده  2قسمت 

اعث تحریك و ب .و سوزش چشم ميشودقرمزي درد  ،باعث تحریك 

در معرض باالي بخارات از راه تنفس ممکن .ميشود  سوزش پوست

است باعث آسيب موقتی سيستم عصبی وتاثيرات آنستيتيك مانند: 

ناهماهنگی و در خس خس سينه , آشفتگی, سر درد, ،سرفهگيجی

ممکن است باعث تغيير در فعاليت الکتریکی %20 غلظت باالتر از 

.در صورت تپش.جریان غير كافی می شود ,قلب با ضربان نامنظم

 بلعيدن باعث درد شکم،تهوع،اسهال و استفراغ ميشود

 تاثيرات حاد این ماده بر سالمت:

 سرطان زایی این ماده: 

 

لکها استفاده از مقادیر زیادي از آب ولرم و قابل شرب پبه سرعت و با 

اجعه شورا باال نگهداشته و چشمها را بشویيد وبالفاصله به پزشك مر  

 در صورت تماس این ماده با چشم:

ی را از با استفاده از صابون وآب فراوان پوست را بشویيد حتی آلودگ

رک و ت محلباس وكفش برطرف كنيد به پزشك مراجعه شود.اگراثرا

اس سوزآور ادامه یافت.همچنين قبل از استفاده مجدد آلودگی را از لب

 وكفش پاک وخشك نمایی

 در صورت تماس این ماده با پوست:

اگردر معرض تنفس غلظت باالي از ماده باشد به سرعت از محيط 

آلوده بيرون برده. در هواي تازه قرار داده در صورت قطع تنفس.تنفس 

به سرعت به پزشك در صورت مشاهده نشانه بيماري مصنوعی داده و

مراجعه نمایيد.در صورت استفراغ طبيعی براي كاهش ریسك 

آسپيراشن فرد مصدوم را به سمت جلو خم كنيد تا آسپيراشن صورت 

 نگيرد

 در صورت استنشاق این ماده:

يزي هرگز از راه دهان هيچ چ.بدون نظر پزشك واداربه استفراغ نکنيد

ه به افراد بيهوش ندهيد.اگر مقدار زیادي بلعيده شود.به سرعت ب

 در صورت بلعيدن وخوردن این ماده:

2 

3 2 
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 پزشك مراجهه نمایی

 Fire and Explosion Data–: اطالعات آتش وانفجار این ماده  4قسمت 

یسك دراطفاء حریق ظروف را از محدوده آتش جابجا كنيد.اگر بدون ر

ازتنفس مواد یا آنچه را كه در فرایند  بتوان انجام داد.اجتناب كنيد

سوختن توليد می شود.آتش نشان ها وافراد دیگركه در این امر 

شركت می كنند باید از تجهيزات تنفسی فشار مثبت مصوب 

NIOSHرسپراتورهاي با هواي تنفسی مستقل((SCBAداستفاده شو 

 قابليت آتش زایی این ماده:

 ه دليل گرما و فشار داخلی باال، خطر انفجار وجود دارد و بخارهايب

 سمی توليد می كنند

 خطر انفجار:

هامجازميباشد كننده خاموش ازتمامی استفاده حریق درهنگام مواد مناسب براي خاموش كردن آتش ناشی از این ماده ودستورالعمل  

 آن :

 Accidental Release Measures –: اقدامات الزم دزر زمان نشت وپخش تصادفی این ماده  5قسمت 

باخاک وسایر مواد غير سوختنی مواد ریخته شده را جذب كرده 

وجمع آوري كرده.مواد آتش گير را در ظروف اختصاصی براي انهدام 

گر ا جمع آوري كنيد.محل را تخليه كرده وتهویه نمایيد.سيلندر را

 ممکن است بسته و منبع را از گرما دور كنيد

 درصورت پخش این ماده در محيط :

 Handling and Storage –: جابجایی وانبارش این ماده  6قسمت 

در ظروف  در مکان خشك وخنك و داراي تهویه نگهداري كنيد

محکم ودر بسته نگهداري كنيد وكالهك سيلندر را بر روي سيلندر 

 درجه سانتيگراد نگهداري كنی30تا15بگذارید.در دماي 

 روش صحيح انبارش این مواد:

 Exposure Controls/Personal Protection –:كنترل هاي تماسی وحفاظت فردي در برابر این ماده  7قسمت 

در اثر گرما باعث انتشار فيوم هاي سمی می  در هنگام تجزیه ماده

ضمن اینکه باید از .شود.باید از لوازم حفاظت فردي استفاده نمایيد

 وجود سيستم تهویه مناسب در محل كار استفاده كرد

 كنترل هاي مهندسی :

اپذیر مقاوم در برابر مواد شيميایی و نفوذ ن دستکشحفاظت پوست:

ی طوالنی یا در معرض مواجهه مکرر ماستفاده شود كه باعث اجتناب 

.گردد  

مقاوم در برابر ترشح با شيلدهاي صورت goggles ز ا حفاظت چشم:

 دو از چشم شوي استفاده شو.استفاده شود

دستکش،لباس و كفش و...كه مقاوم در برابر مواد  حفاظت بدن:

و كفش ایمنی در زمان جابجایی سيلندر استفاده  .شيميایی است

 .شود

در شرایط اورژانسی وغير معمول از رسپراتورهاي با تنفسی:حفاظت 

 استفاده شودSCBA))هواي تنفسی مستقل

 وسایل حفاظت فردي مورد نياز:

 حدود مواجهه 

 Physical and Chemical Properties –: ویژگی هاي فيزیکی وشيميایی این ماده  8قسمت 

 حالت فيزیکی وشکل ظاهري: مایع
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 بو: بوي تند و زننده

 وزن مولکولی: _

 رنگ: 

 نقطه ي جوش: درجه سانتيگراد5/48

 فشار بخار: ميلی متر جيوه است330

in water0.275% حالليت: جزئی محول 

 Stability and Reactivity Data –: پایداري و واكنش پذیري این ماده  9قسمت 

 پایداري: پایدار در شرایط فشار و دماي معمول

 ناپایداري:شرایط  

يدهاهيچ تحدید ویژه اي در در انبار با مواد دیگر ندارد.به جزء پركس  مواد شيميایی ناسازگار با این ماده: 

  Toxicoiogical Information-:اطالعات سم شناسی این ماده10قسمت 

 راههاي ورود این ماده به بدن: 

 سميت در حيوانات: 

 Ecological Informaition –:اطالعات بوم شناختی این ماده 11قسمت 

 از ورود این ماه به راههاي آبی جلوگيري كنيد. با این ماده بعنوان

 زباله خطرناک رفتار كنيد

 سميت زیست محيطی:

  Disposal Considerations –:توجهات در مورد روش صحيح دفع این ماده 12قسمت 

براي جمع آوري ماده استفاده كنيد. ماده جاذب و مایع ز ماده جاذب 

جمع آوري شده را در كيسه هاي پالستيکی بریزید. منطقه آلوده 

 كامالً با آب شسته شود

 دفع مواد زائد:

  Transport Informaition –:اطالعات مربوط به حمل ونقل این ماده 13قسمت 

 :DOTدسته بندي  

  Regulatory Information –م در مورد این ماده :آیين نامه هاي مه14قسمت 

 آیين نامه هاي مهم: 

  other Informaition –:اطالعات دیگر 15قسمت 

7/2/98  زمان تهيه این سند: 

7/2/98  زمان آخرین بازبينی وویرایش این سند: 

 تهيه كننده: الناز رنجبر

 منبع: سایت هاي معتبر
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  اقدامات احتیاطی

 قرمزي ،درد : چشمحفاظت 

 سرفه ،سردرد،تنفس بریده،تهوع،خس خس سینه حفاظت تنفسی

 قرمزي :  پوستحفاظت 

  

 
 

 نام ماده شیمیایی

 ایزوفلوران

 

 

 مشخصات سازنده

 

 

 

 

 

 

 کمك هاي اولیه:

به سرعت و با استفاده از مقادیر زیادي از آب ولرم و قابل شرب پلکها را باال  چشم: 

 دبالفاصله به پزشك مراجعه شو نگهداشته و چشمها را بشویيد و

با استفاده از صابون وآب فراوان پوست را بشویيد حتی آلودگی را از لباس  :پوست

 وكفش برطرف كنيد به پزشك مراجعه شود

هرگز از راه دهان هيچ چيزي به .بدون نظر پزشك واداربه استفراغ نکنيد   بلعیدن:

به سرعت به پزشك مراجهه  اگر مقدار زیادي بلعيده شود. افراد بيهوش ندهيد.

 يدنمای

  نحوه انبارش ونگهداري:

در ظروف محکم ودر بسته .در مکان خشك وخنك و داراي تهویه نگهداري كنيد 

درجه  30تا15نگهداري كنيد وكالهك سيلندر را بر روي سيلندر بگذارید.در دماي 

 سانتيگراد نگهداري كنيد

DANGER: 

 اعث كوتاهی تنفس:بتاثيرات بر سيستم تنفسی

 باعث تهوع.به هم ریختگی مزاج.كاهش اشتها: تاثيرات بر سيستم گوارشی

تغيير ,اعث نوسان در ضربان قلب: بقلب تاثيرات بر سيستم گردش خون و

 درد قفسه سينه,در فشار خون

اضطراب در صحبت ,لرزش,آتاكسی:تاثيرات بر سيستم عصبی

 .blurred vision,خواب آلودگی,گيجی,سردرد,كردن
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 (SDS)برگه اي اطالعات ایمنی مواد

 

 

 

 

 

 

 Chemical Product and Company Identification: شناسایی این ماده شيميایی  1قسمت 

 Product Name(In English) درصد  10فرمالين 

 نام شيميایی این ماده به پارسی: فرمالين

50-00-0  CAS# 

 نام هاي مترادف فرمالدئيد

CH2O :فرمول شيميایی 

شركت توليد كننده ي این ماده:آدرس  WI 53956شركت هاكو رندولف،   

 Hazards Identification:شناسایی خطرات این ماده  2قسمت 

منجر  .در صورت بلعيده شدن و یا در تماس با پوست خطرناک است

آسيب جدي  .به سوختگی شدید پوست و آسيب به چشمان می شود

 .چشم را ایجاد می كند
 

 تاثيرات حاد این ماده بر سالمت:

ماده سرطان زا استاین   سرطان زایی این ماده: 

 

دقيقه  20ت  15چشم ها را باز نگه دارید و به ارامی با آب براي 

 بشویيد. 

دقيقه بردارید سپس به  5در صورت وجود لنزهاي تماسی را بعد از 

كه یك  1-800-498-5743شست و شوي چشم ها ادامه دهيد. با 

 دكتر تماس بگيرید. مركز كنترل سم است یا باالفاصله با
 

 در صورت تماس این ماده با چشم:

در صورت تماس با پوست یا لباس: لباس هاي الوده را از بين ببرید. 

 پوست را با آب و صابون بشویيد.

 در صورت تماس این ماده با پوست:

 در صورت استنشاق این ماده: قابل اجرا نيست

كه یك مركز كنترل سم است یا باالفصله با  1-800-498-5743با 

 دكتر تماس بگيرید. 

ااگر فردي كه بلعيده بتوان یك ليوان اب بنوشد خوب است  در 

كه مركز كنترل  1-800-498-5743صورت استفراغ سپس با مركز 

سم است تماس بگيرید. هيچ چيزي را از طریق دهان وارد دهان فرد 

 د. بی هوش نکني
 

 در صورت بلعيدن وخوردن این ماده:

 Fire and Explosion Data–: اطالعات آتش وانفجار این ماده  4قسمت 

 قابليت آتش زایی این ماده: قابليت اشتعال دارد

 خطر انفجار: 

2 

1 3 

4 
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فوم یا كپسول آتشنشانی كربن دي كسيدي -از مواد شيميایی خشك

استفاده كنيد.  اگر از آب در مقابل اتش استفده می شود زباله ها را 

 جمع كنيد. 

خطرات خاص: در توليد اتش سوزي ممکن است گازهاي سمی از 

 . طریق احتراق توليد شوند
 

ودستورالعمل  مواد مناسب براي خاموش كردن آتش ناشی از این ماده

 آن :

 Accidental Release Measures –: اقدامات الزم دزر زمان نشت وپخش تصادفی این ماده  5قسمت 

بالفاصله پس از تميز  .رد پراكندگی را در منبع آن كنترل كنيد

 .انجام دهيد 8كردن، رعایت نکات احتياطی در قسمت 

موادي را كه سازگار با دفن هستند جارو كنيد. هنگامی كه همه مواد 

 جمع آوري شدند ظرف را ببندید. 

 

 درصورت پخش این ماده در محيط :

 Handling and Storage –: جابجایی وانبارش این ماده  6قسمت 

مواد را در یك تهویه خوب تهویه مناسب نگهداري كنيد و در دسترس 

 .حيوانات خانگی قرار نگيریدكودكان و 

غذا، نوشيدنی ها یا محصوالت تنباكو را در منطقه ذخيره سازي 

ز خوردن، نوشيدن، مصرف دخانيات و استفاده از لوازم  .ذخيره نکنيد

آرایشی در مناطقی كه احتمال بالقوه قرار گرفتن در معرض مواد 

صابون  وجود دارد اجتناب كنيد. پس از كار به طور كامل با آب و

 .بشویيد
 

 روش صحيح انبارش این مواد:

 Exposure Controls/Personal Protection –:كنترل هاي تماسی وحفاظت فردي در برابر این ماده  7قسمت 

در صورت فرو بردن: از خوردن، نوشيدن، مصرف دخانيات و استفاده از 

معرض لوازم آرایشی در مناطقی كه امکان بالقوه وجود دارد كه در 

مواد قرار گرفته باشند جلوگيري كنيد. پس از كار به طور كامل با آب 

 .و صابون بشویيد

 تماس چشمی: حفاظت از چشم براي كنترل نرمال مورد نياز نيست. 

 تماس با پوست: بري كنترل نرمال دستکش مورد نياز نيست. 

  استنشاق: دستگاه تنفس مصنوعی براي كنترل نرمل نياز نيست.
 

 كنترل هاي مهندسی :

ام در زمان استفده از مواد شيميایی از عينك هاي خاص استفاده 

 كنيد.

در جایی كه احتمال تماس سنگين وجود دارد. دستکش هاي مقاوم 

 به مواد شيميایی بپوشيد.

در صورتی كه در معرض گرد و غبار هاي غير معمول قرار گرفتيد از 

 استفاده كنيد.دستگاه هی تنفسی مهندسی شده 

 وسایل حفاظت فردي مورد نياز:

ميزان غلظت سم این محصول احتماال توسط پوست انسان جذب نمی 

 شود. 

هيچ اثر سم شناسی در ربطه با استنشاق گرد و غبار  ناشی از این 

 حدود مواجهه
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 محصول در دسترس نيست. 

هيچ گونه تماس غير عادي در تماس با چشم انسان گزارش نشده 

 است. 

 نجر به هيچ خارشی در پوست انسان نمی شود. احتمال م

 

 Physical and Chemical Properties –: ویژگی هاي فيزیکی وشيميایی این ماده  8قسمت 

 حالت فيزیکی وشکل ظاهري: مایع

 بو: بوي عطر و بوي فرمالدئيد

 وزن مولکولی: _

 رنگ: _

ºC100 :نقطه ي جوش 

 فشار بخار: ميلی متر جيوه 70

 حالليت: محلول است

 Stability and Reactivity Data –: پایداري و واكنش پذیري این ماده  9قسمت 

 پایدار در شرایط نرمال و شرایط ذخيره سازي

 ممکن است واكنش هاي خطرناک رخ دهد

 پایداري:

 ناپایداري:شرایط  گرما بيش از حد فرمالدئيد و / یا اكسيد نيتروژن را آزاد می كند

 مواد شيميایی ناسازگار با این ماده: اسيدها، پایه ها و مواد اكسيد كننده

  Toxicoiogical Information-:اطالعات سم شناسی این ماده10قسمت 

 راههاي ورود این ماده به بدن: پوست، استنشاق، چشم، مصرف

در صورت بلعيده شدن یا جذب از طریق پوست دور از كودكان، 

 .حيوانات خانگی و حيوانات خانگی نگه دارید

 سميت در حيوانات:

 Ecological Informaition –:اطالعات بوم شناختی این ماده 11قسمت 

 آژانس توسط كه است كش آفت محصول یك شيميایی ماده این

 از خاصی الزامات تحت و است شده ثبت زیست محيط از حفاظت

 الزامات این. دارد قرار فدرال هاي كش آفت قوانين تحت زدن برچسب

 اطالعات براي نياز مورد خطر اطالعات و بندي طبقه معيارهاي از

 متفاوت كش آفت غير شيميایی مواد كار محل هاي برچسب و ایمنی

 كش آفت برچسب در نياز مورد عنوان به خطر اطالعات زیر در. است

 .است ها

هنگام  .تخليه نکنيد خروج از محلول این محصول را مستقيما به آب

 .دفع آب شستشو شده آب آب را آلوده نکنيد
 

 سميت زیست محيطی:

  Disposal Considerations –:توجهات در مورد روش صحيح دفع این ماده 12قسمت 

ظرف مخزن را مجددا استفاده نکنيد به جز براي نگهداري محصول 

 .اضافی

 زباله هاي مشخص: قبل اجرا نيست

 ضایعات: قابل اجرا نيستليست 

 دفع مواد زائد:

  Transport Informaition –:اطالعات مربوط به حمل ونقل این ماده 13قسمت 
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 :DOTدسته بندي  

  Regulatory Information –:آیين نامه هاي مهم در مورد این ماده 14قسمت 

 آیين نامه هاي مهم: 

  other Informaition –:اطالعات دیگر 15قسمت 

5/3/98  زمان تهيه این سند: 

5/3/98  زمان آخرین بازبينی وویرایش این سند: 

 تهيه كننده: الناز رنجبر

 منبع: سایت هاي معتبر
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  اقدامات احتیاطی

بیانیه هاي احتیاطی: از گرما / جرقه / شعله هاي آتش / گرم دور نگه دارید. 

کشیدن ممنوع. بعد از دست زدن به دست ها و صورت را سیگار 

فقط از فضاي .نخورید -هنگام استفاده از محصول چیزي ننوشید.بشویید

بیرونی یا محیط خوب تهویه استفاده کنید. از دستکش هاي محافظ، لباس 

اگر بر روي پوست ریخت: با  .هاي محافظ، حفاظت چشم استفاده کنید

در صورت استنشاق فرد را به سمت .آب را بشویید مقدار زیادي از صابون و

هواي تازه ببرید تا نفس عمیق بکشد.. بالفاصله تمام لباس هاي آلوده را 

 .بیرون بیاورید و قبل از استفاده مجدد بشویید

  

 
 

 نام ماده شیمیایی

 فرمالين

 

 

 مشخصات سازنده

 

 

 WI 53956شركت هاكو رندولف، 

 

 

 

 کمك هاي اولیه:

اگر فردي که بلعیده بتوان یك لیوان اب بنوشد هیچ چیزي را از بردن:فرو 

 طریق دهان وارد دهان فرد بی هوش نکنید. 

 20ت  15تماس چشمی: چشم ها را باز نگه دارید و به ارامی با آب براي 

 دقیقه بشویید. 

دقیقه بردارید سپس به شست و  5در صورت وجود لنزهاي تماسی را بعد از 

 ها ادامه دهید..شوي چشم 

تماس پوستی: در صورت تماس با پوست یا لباس: لباس هاي الوده را از بین 

 ببرید. پوست را با آب و صابون بشویید. 

  نحوه انبارش ونگهداري:

مواد را در یك تهویه خوب تهویه مناسب نگهداري کنید و در دسترس 

 .کودکان و حیوانات خانگی قرار نگیرید

نوشیدن، مصرف دخانیات و استفاده از لوازم آرایشی در مناطقی ز خوردن، ا

که احتمال بالقوه قرار گرفتن در معرض مواد وجود دارد اجتناب کنید. پس 

 .از کار به طور کامل با آب و صابون بشویید

DANGER: 

 دهانی  LD50خوراکی: 

 پوستی: در دسترس نیست LD50پوستی: 

 : در دسترس نیست. LC50استنشاق: 

 تماس چشمی: باعث خارش و آسیب به چشم می شود. 

 تماس پوستی: خرش خفیف پوستی

 حساسیت پوستی: در دسترس نیست. 
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 (SDS)برگه اي اطالعات ایمنی مواد

 

 

 

 

 

 

 Chemical Product and Company Identification: شناسایی این ماده شيميایی  1قسمت 

Nitrous oxide Product Name(In English) 

)گاز بی هوشی(نيتروس اكساید  نام شيميایی این ماده به پارسی: 

3-50-75  CAS# 

، گاز خنده آور، نيتروژن اكسيد، هيپو نيتروس كسيدانوودي نيتروژن م

 اسيد آنيدرید، دي نيتروژن اكسيد

 نام هاي مترادف

N2O  شيميایی:فرمول 

 آدرس شركت توليد كننده ي این ماده: 

 Hazards Identification:شناسایی خطرات این ماده  2قسمت 

رارگرفتن در معرض گاز نيتروس اكساید منجر به كاهش توانائی هاي 

سمعی و بصري و مهارت هاي حركتی فرد در كوتاه مدت می شود در 

گاز نيتروس اكساید صورتی كه فرد مدت زمان بيشتري در معرض 

، بی حسی ، عوارض  B12 باشد با مشکالتی مثل كمبود ویتامين

 جانبی بارداري و ... مواجه خواهد شد

 تاثيرات حاد این ماده بر سالمت:

 سرطان زایی این ماده: 

 

 در صورت تماس این ماده با چشم: تماس با این ماده سبب قرمزي و درد چشم می شود.

ممکن است باعث ایجاد سرمازدگی شود كه عالئم آن تماس با مایع 

 تغيير در رنگ پوست به رنگ سفيد یا زرد مایل به خاكستري است.

 در صورت تماس این ماده با پوست:

تماس با غلظت هاي باالي این گاز باعث خواب آلودگی، ضعف، تهوع، 

استفراغ،  از دست دادن هماهنگی و هوشياري می شود. در تماس 

از حد ممکن است رنگ پوست فرد آبی )سيانوز( شود و تحت بيش 

شرایطی موجب مرگ شود. در تماس طوالنی یا مکرر سبب صدمه به 

 سيستم عصبی می شود .

 در صورت استنشاق این ماده:

 در صورت بلعيدن وخوردن این ماده: _

 Fire and Explosion Data–: اطالعات آتش وانفجار این ماده  4قسمت 

 قابليت آتش زایی این ماده: قابل اشتعال است غير

 خطر انفجار: مخلوط بخار ماده با هوا قابل انفجار است.

 از پودر، اسپري آب، كف، دي اكسيد كربن استفاده شود

 در هنگام حریق سيلندرها را توسط اسپري آبسایر توضيحات : 

بپردازید. با حریق خنك نگه دارید ، از یك جاي امن به مقابله  

مواد مناسب براي خاموش كردن آتش ناشی از این ماده ودستورالعمل 

 آن :

 Accidental Release Measures –: اقدامات الزم دزر زمان نشت وپخش تصادفی این ماده  5قسمت 

0 

1 0 

ox 
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محل خطر را تخليه كنيد، محل را تهویه نمایيد، تميز كردن محيط 

دیده انجام دهيد افراد باید از كليه آلوده را فقط توسط افراد آموزش 

 تجهيزات ایمنی فردي مورد نياز استفاده كنند.

 درصورت پخش این ماده در محيط :

 Handling and Storage –: جابجایی وانبارش این ماده  6قسمت 

: هنگام حمل سيلندرها به صورت معلق از تسمه یا احتياطات جابجایی

مسئول، هنگام حمل سيلندرها از  زنجير مناسب استفاده شود. فرد

 لباس، دستکش و كفش ایمنی مناسب استفاده كند.

: هنگام حمل سيلندرها به صورت معلق از تسمه یا  شرایط انبارداري

زنجير مناسب استفاده شود. فرد مسئول، هنگام حمل سيلندرها از 

 لباس، دستکش و كفش ایمنی مناسب استفاده كند.

 واد:روش صحيح انبارش این م

 Exposure Controls/Personal Protection –:كنترل هاي تماسی وحفاظت فردي در برابر این ماده  7قسمت 

اگر ماده بصورت مایع است آن را بوسيله خاک اره یا دیگر مواد جاذب 

 قابل اشتعال جذب نکنيد، هرگز آب را مستقيما روي ماده نریزید.

 كنترل هاي مهندسی :

م از دستکشهاي مقاو: هنگام كار با مایع این ماده  حفاظت پوست

زمان حمل سيلندرها از دستکش  استفاده شود. در برابر سرما 

مناسب استفاده كنيد. دستکش ها باید عاري از روغن و گریس 

 باشد.

 استفاده شود.یا حفاظ چشم  ایمنیاز عينکهاي :  حفاظت چشم

داري شود. از از تماس این ماده با بدن خود:  حفاظت بدن

هنگام حمل  لباسهاي مقاوم در برابر مواد شيميایی استفاده شود.

 سيلندرها از كفش ایمنی، استفاده كنيد.

باید عمومی یا موضعی در محل كار سيستم تهویه :  حفاظت تنفسی

 در صورت نياز از حفاظت تنفسی استفاده شودنصب شده باشد. 

 وسایل حفاظت فردي مورد نياز:

ACGIH :TLV(TWA) : 50ppm   90mg/m3                  
NIOSH : (REL) : 25ppm   46 mg/m3                                    

 حدود مواجهه

 Physical and Chemical Properties –: ویژگی هاي فيزیکی وشيميایی این ماده  8قسمت 

 حالت فيزیکی وشکل ظاهري: گاز مایع تحت فشار

 بو: بوي شيرین

44.013gr/mol :وزن مولکولی 

 رنگ: بی رنگ

-88.48ċ :نقطه ي جوش 

5150 kPa (20 °C) :فشار بخار 

 حالليت: 0.15gr/100ml (درجه 15نحالل پذیري در آب )دماي ا

 Stability and Reactivity Data –: پایداري و واكنش پذیري این ماده  9قسمت 

 پایداري: معموال پایدار

در دماي اتاق بی اثر است و واكنش پذیري كمی دارد اما افزایش دما 

 سبب افزایش واكنش پذیري آن می گردد

 شرایط ناپایداري:

ن ماده به شدت با انيدرید سولفورو، برم آبدار، فسفين، اترها، اای  مواد شيميایی ناسازگار با این ماده:
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آلومينيوم، هيدرازین، فنيل ليتيومو كاربيد تنگستن واكنش می دهد و 

انفجار دارد، این ماده یك اكسيد كننده قوي است و باالتر خطر حریق و 

درجه سانتی گراد ممکن است با آمونياک ، منوكسيد 300از دماي 

كربن، سولفيد هيدروژن، روغن، گریس و سوخت ها مخلوط قابل 

 .انفجاري را تشکيل می دهد

 

  Toxicoiogical Information-ماده:اطالعات سم شناسی این 10قسمت 

ثرات تماس كوتاه مدت)حاد( : این ماده باعث ایجاد سرما زدگی می ا ا

   شود، این ماده ممکن است داراي عوارضی بر روي سيستم اعصاب 

 مركزي باشد.

اثرات تماس بلند مدت )مزمن( : این ماده ممکن است داراي عوارضی 

ایجاد عوارض سمی بر روي دستگاه  بر روي مغز استخوان باشد، امکان

 .توليد مثل انسان وجود دارد

 

 راههاي ورود این ماده به بدن:

 سميت در حيوانات: 

 Ecological Informaition –:اطالعات بوم شناختی این ماده 11قسمت 

براي اجتناب از آلودگی محيط روش هاي اضطراري را براي نشت هاي 

بگيرید.اگر ماده باعث آلودگی محيط)آب تصادفی گاز در محل درنظر 

 ، خاک ، فاضالب و...(گردید به مسئولين مربوطه اطالع دهيد.

 سميت زیست محيطی:

  Disposal Considerations –:توجهات در مورد روش صحيح دفع این ماده 12قسمت 

فورا با پرسنل تيم اضطراري تماس بگيرید ، نشت را متوقف كنيد.اگر 

ن كار را بدون خطر انجام دهيد.از ابزار و وسایل ضد جرقه ميتوانيد ای

 و ضد انفجار استفاده كنيد.

 دفع مواد زائد:

  Transport Informaition –:اطالعات مربوط به حمل ونقل این ماده 13قسمت 

 :DOTدسته بندي  

  Regulatory Information –:آیين نامه هاي مهم در مورد این ماده 14قسمت 

 آیين نامه هاي مهم: 

  other Informaition –:اطالعات دیگر 15قسمت 

5/3/98  زمان تهيه این سند: 

5/3/98  زمان آخرین بازبينی وویرایش این سند: 

 تهيه كننده: الناز رنجبر

 منبع: سایت هاي معتبر
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  اقدامات احتیاطی

پوست ظرف محتوي گاز تحت فشار است.از مواجهه با چشم لباس و 

خودداري شود.از تنفس گاز اجتناب شوددور از مواد ناسازگار و قابل اشتعال 

 نگهداري شود.از وسیله حفاظت تنفسی مناسب استفاده کنید.

  

 
 

 نام ماده شیمیایی

N2o 
 

 

 مشخصات سازنده

 

 

 

 

 

 کمك هاي اولیه:

مواجهه با چشم:فورا چشم هارا با مقدار زیادي آب بشوئید.شستن را  

 دقیقه ادامه دهید.لنزهاي تماسی را خارج کنید 10حداقل به مدت 

مواجهه تنفسی:مصدوم را به هواي تازه و به حالت استراحت ببرید.اگر 

بدهید.تنفس دهان به دهان ممکن  تنفس ندارد تنفس مصنوعی یا اکسیژن 

مدادگر خطرناک باشد.اگر فرد بی هوش است اورا در وضعیت است براي ا

 دهید. احیا قرار

.لباس و مواجهه پوستی:پوست آلوده شده را با مقدار زیادي آب بشوئید

 کفش هارا قبل از استفاده مجدد به طور کامل بشوئید

  نحوه انبارش ونگهداري:

تجهیزات حفاظت فردي مناسب بپوشید.وارد محل انبار یا فضاي بسته نشوید 

نغلطانید سر ندهید  مگر اینکه تهویه کافی داشته باشد.سیلندر را نکشید

 سیلندر نباید آسیب فیزیکی ببیند.

 

 

DANGER: 
 

 
 محتوي گاز تحت فشار درصورت گرم شدن احتمال انفجار دارد

 ممکن است سبب حریق یا تشدید حریق شود

 ممکن است سبب گيجی و خواب آلودگی شود
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 (SDS)برگه اي اطالعات ایمنی مواد

 

 

 

 

 

 

 Chemical Product and Company Identification: شناسایی این ماده شيميایی  1قسمت 

Isept HC Product Name(In English) 

(محلول ضدعفونی كننده دست)آي سپت اچ سی  نام شيميایی این ماده به پارسی: 

5-17-64  CAS# 

Ethanol نام هاي مترادف 
H 225, H 319  شيميایی:فرمول 

 خیابان جنوبي، كمربندي مامونیه، صنعتي شهرك ساوه، تهران بزرگراه
 برنا آیریا شركت سوم، و سي

 آدرس شركت توليد كننده ي این ماده:

 Hazards Identification:شناسایی خطرات این ماده  2قسمت 

 چشم تحریك / جدي آسیب .آتشگیر ماده

 چشم جدي تحریك باعث" ."هستند آتشگیر كامال آن، بخارات و محلول"

 ."میشود

 تاثيرات حاد این ماده بر سالمت:

 سرطان زایی این ماده: 

 كمك هاي اوليه

 با دقیقه 15 الي 10 بمدت را ها چشم فورا چشم، با تماس صورت در
 یك با متعاقبا .بازنگهدارید را ها پلك .بشویید روان و پاكیزه آب جریان

 .كنید مشورت پزشك چشم

 در صورت تماس این ماده با چشم:

 در صورت تماس این ماده با پوست: _

 در صورت استنشاق این ماده: .شود فراهم تازه هواي

 آب زیاد مقادیر و بشویید فورا را دهان .نكنید استفراغ به وادار را بیمار
 .بنوشانید او به

 در صورت بلعيدن وخوردن این ماده:

 Fire and Explosion Data–: اطالعات آتش وانفجار این ماده  4قسمت 

 قابليت آتش زایی این ماده: اشتعال قابل بشدت
 ابعاد در نشتي پاشي، مه مانند(خاص شرایط در هوا با فرآورده اختالط

 به منجر ممكن است )مناسب هواي گردش بدون و گرم محیط و زیاد
 .شود انفجار قابلیت با مخلوطي گیري شكل

 خطر انفجار:

 برابر در مقاوم كف كربن، اكسید دي كننده، خاموش پودر جت، واتر

 .الكل
مواد مناسب براي خاموش كردن آتش ناشی از این ماده ودستورالعمل 

 آن :

 Accidental Release Measures –: اقدامات الزم دزر زمان نشت وپخش تصادفی این ماده  5قسمت 

 اقدامات و شخصي حفاظت وسایل پرسنل، به مربوط احتیاطي اقدامات
 كافي هواي گردش .بپوشید شخصي محافظت تجهیزات :اضطراري

 دخانیات استعمال .باشید اشتعال و احتراق منابع از دور .كنید فراهم
 .است ممنوع

 آبهاي به ورود و نشت اجازه مواد به :محیط به مربوط احتیاطات
 .ندهید آبگذرها و سطحي
 مانند( جاذب مواد از :پاكسازي و مهار براي مناسب مواد و ها روش
 اره خاك و سیلیكا ژل ماسه، مانند اثر بي مواد یا ) الیاف و پارچه

 .استفاده كنید

 درصورت پخش این ماده در محيط :

3 

1 1 
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 Handling and Storage –: جابجایی وانبارش این ماده  6قسمت 

 استفاده هواكش از بحراني نقاط در و كنید برقرار كافي هواي جریان
 با الكلي محلول تماس در .كامال ببندید را محتوي ظرف درب .نمایید
 با كه هایي ساعت یا الكي آالت زیور مثال( الكل به حساس مواد

 .كنید احتیاط )اند شده ساخته خاص هاي پالستیك
 نگهداري حیوان و انسان تغذیه وسایل و آشامیدني غذایي، مواد از دور
 با محلول برخورد از .شوند تعویض سریعا محلول به آلوده البسه .شود
 با اصلي، ظروف در .ترند سنگین هوا از بخارات .كنید جلوگیري چشم
 .شود نگهداري مناسب هواي گردش با محیط در و بسته كامال درب

 اطفال دسترس و دید از دور .شود حفظ انجماد و زدگي یخ از محصول،
 .شود نگهداشته
 هوا از آنها .كنند ایجاد انفجار قابل مخلوط هوا با است ممكن بخارات
 سطح نزدیكي در حتي مناسب هواي ازگردش پس هستند تر سنگین
 همچنین و انفجار و احتراق منابع از دور نگهداري .شوید مطمئن زمین

 از جلوگیري براي احتیاطي اقدامات همچنین باشد، الكتریكي اتصاالت
 استعمال از .شود گرفته نظر در ساكن الكتریسیته انباشتگي و ایجاد

 از دور .شود محافظت خورشید مستقیم نور از.شود خودداري دخانیات
 .شود نگهداري حیوان و انسان تغذیه وسایل و آشامیدني غذایي، مواد

 روش صحيح انبارش این مواد:

 Exposure Controls/Personal Protection –:كنترل هاي تماسی وحفاظت فردي در برابر این ماده  7قسمت 

 نگهداري حیوانات اي تغذیه وسایل و آشامیدني غذایي، مواد از دور
 را دستها .كنید خارج ازتن فورا را محلول به الوده و آغشته البسه .شود
 چشم با فراورده تماس از .بشویید كار اتمام از پس و استراحت از قبل

 .كنید ها جلوگیري

 كنترل هاي مهندسی :

 عینك از میتوان ها چشم از محافظت براي :صورت / چشم از محافظت
 .كرد استفاده ایمني

 هاي محیط در دست پوست از محافظت جهت :ها دست از محافظت

 – كننده ضدعفوني شیمیایي مواد با حاد تماس از صرفنظر – اي حرفه

 جذب با پوست محافظ كرم یك از لزوم صورت در كه توصیه میشود
 یا شستشو از پس باال چربي با كرم یك از یا كاري، فواصل در سریع
 .شود استفاده استراحت از پیش و شیفت كاري انتهاي

 گردش نیست، نیاز كافي تهویه وجود صورت در :تنفسي محافظت
 تنفسي محافظ از ناكافي تهویه صورت در .نمایید برقرار را هوا مناسب

 .استفاده نمایید

 وسایل حفاظت فردي مورد نياز:

Ethanol (64-17-5) 1000 1920 TWA (8 h) WEL 
STEL (15 min) WEL 

 حدود مواجهه

 Physical and Chemical Properties –: ویژگی هاي فيزیکی وشيميایی این ماده  8قسمت 

 وشکل ظاهري:حالت فيزیکی  مایع بی رنگ

 بو: خاص )شبيه الکل(
0.9 g / cm3 (approx..) :وزن مولکولی 

 رنگ: بی رنگ

22 C / 78 C :نقطه ي جوش 

 فشار بخار: 

 حالليت: نسبت بهر و براحتي

 Stability and Reactivity Data –: پایداري و واكنش پذیري این ماده  9قسمت 

 واكنش شده، توصیه نگهداري و استفاده شرایط در .است پایدار فرآورده
 .نیست محتمل خطرناك
 شیمیایي بلحاظ دما و مصرف انبارش، مطلوب شرایط در فرآورده

 .است پایدار

 پایداري:

 شرایط ناپایداري: مراجعه نمایيد 6به بخش 
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 اشتعال و احتراق منابع سایر و روباز شعله جرقه، داغ، سطوح گرما، از
 .است ممنوع دخانیات استعمال .نگهدارید دور
 

 مواد شيميایی ناسازگار با این ماده:

  Toxicoiogical Information-:اطالعات سم شناسی این ماده10قسمت 

 راههاي ورود این ماده به بدن: استنشاق ، بلع ، چشم
 نگهداري حیوانات اي تغذیه وسایل و آشامیدني غذایي، مواد از دور
 .شود

 حيوانات:سميت در 

 Ecological Informaition –:اطالعات بوم شناختی این ماده 11قسمت 

 سميت زیست محيطی: 

  Disposal Considerations –:توجهات در مورد روش صحيح دفع این ماده 12قسمت 

 بایست مي شده، خالي كامال بندي بسته همچنین و دورریختني فرآورده
 بسته .شوند ذیربط تحویل بازیافت عوامل به كشوري قوانین اساس بر

 .باشند مي بازیافت قابل نیستند، آلوده كه هایي بندي

 دفع مواد زائد:

  Transport Informaition –:اطالعات مربوط به حمل ونقل این ماده 13قسمت 

 :DOTدسته بندي  

  Regulatory Information –:آیين نامه هاي مهم در مورد این ماده 14قسمت 

 آیين نامه هاي مهم: 

  other Informaition –:اطالعات دیگر 15قسمت 

1/8/99  زمان تهيه این سند: 

1/8/99  زمان آخرین بازبينی وویرایش این سند: 

 تهيه كننده: الناز رنجبر

 منبع: اطالعات ایمنی شركت سازنده
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  اقدامات احتیاطی

 چشم تحریك / جدي آسیب .آتشگیر ماده

 جدي تحریك باعث" ."هستند آتشگیر كامال آن، بخارات و محلول"

 ."میشود چشم
 شوید جویا را پزشكي هاي توصیه چشم، تحریك تداوم صورت در

  ببندید كامال را فرآورده محتوي ظرف درب
 و احتراق منابع سایر و روباز شعله جرقه، داغ، سطوح گرما، از

  است ممنوع دخانیات استعمال .نگهدارید دور اشتعال

  شود نگهداري اطفال دسترس از دور
 در نشتي پاشي، مه مانند( خاص شرایط در هوا با فرآورده اختالط

 ممكن )مناسب هواي گردش بدون و گرم محیط و زیاد ابعاد
 .شود انفجار قابلیت با مخلوطي گیري شكل به منجر است

  

 
 

 نام ماده شیمیایی

Isept HC 
 

 

 مشخصات سازنده

 

 

 

 

 

 کمك هاي اولیه:

 را ها چشم فورا چشم، با تماس صورت در درصورت تماس با چشم :  

 را ها پلك .بشویید روان و پاكیزه آب جریان با دقیقه 15 الي 10 بمدت
 كنید مشورت پزشك چشم یك با متعاقبا .بازنگهدارید

 .شود فراهم تازه هواي درصورت استنشاق :

 و بشویید فورا را دهان .نكنید استفراغ به وادار را بیمار درصورت بلع:

 .بنوشانید او به آب زیاد مقادیر

 نقاط در و كنید برقرار كافي هواي جریان  نحوه انبارش ونگهداري:

 ..كامال ببندید را محتوي ظرف درب .نمایید استفاده هواكش از بحراني
 نگهداري حیوان و انسان تغذیه وسایل و آشامیدني غذایي، مواد از دور

 كامال درب با اصلي، ظروف در .ترند سنگین هوا از بخارات .شود.
 از محصول، .شود نگهداري مناسب گردش هواي با محیط در و بسته

 نگهداشته اطفال دسترس و دید از دور .شود حفظ انجماد و زدگي یخ
 .شود

 دور نگهداري ..كنند ایجاد انفجار قابل مخلوط هوا با است ممكن بخارات
 نور از.شود خودداري دخانیات استعمال از .انفجار و احتراق منابع از

  .شود محافظت خورشید مستقیم
 

 

DANGER: 
 

 
 محلول به شدت آتشگير است

 كنید جلوگیري چشم با محلول برخورد از
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 (SDS)برگه اي اطالعات ایمنی مواد

 

 

 

 

 

 

 Chemical Product and Company Identification: شناسایی این ماده شيميایی  1قسمت 

Isept benzox Product Name(In English) 

(آي سپت بنزوكس)محلول ضدعفونی كننده كنسانتره سطوح  نام شيميایی این ماده به پارسی: 
Benzyl-alkyldimethylammonium, chlorides  (8001-54-5) 

Phenoxyethanol (122-99-6)  

Ethanol  (67-63-0)  

CAS# 

 نام هاي مترادف 

 فرمول شيميایی: 

 خیابان جنوبي، كمربندي مامونیه، صنعتي شهرك ساوه، تهران بزرگراه
 برنا آیریا شركت سوم، و سي

 آدرس شركت توليد كننده ي این ماده:

 Hazards Identification:شناسایی خطرات این ماده  2قسمت 

 ایجاد باعث و  است مضر خوراكي مصرف ودر است خورنده
 و است سمي بسیار آبزي موجودات حیات براي و شود مي سوختگي
 . دار مدت دراز خطرات

 تاثيرات حاد این ماده بر سالمت:

 سرطان زایی این ماده: 

 كمك هاي اوليه

 و كنید آبكشي فراوان آب با را ها چشم فورا چشم، با تماس درصورت
 ..شوید جویا را پزشكي هاي توصیه

 در صورت تماس این ماده با چشم:

 در صورت تماس این ماده با پوست: .كنید آبكشي دقیقه 15 مدت براي الاقل و فراوان آب با فورا

 غیر اگر .دارید نگه آرام را او و دهید انتقال تازه هواي به را مصدوم

 قرار دهید. و   recoveryحالت  در را او است هوشیار

 تماس پزشك با ها، نشانه توادم صورت در .شوید جویا را پزشكي
 .بگیرید

 در صورت استنشاق این ماده:

 آب زیاد مقادیر و بشویید فورا را دهان .نكنید استفراغ به وادار را بیمار
 .بنوشانید او به

 در صورت بلعيدن وخوردن این ماده:

 Fire and Explosion Data–: اطالعات آتش وانفجار این ماده  4قسمت 

 قابليت آتش زایی این ماده: .كند مي متسع پذیر احتراق بخارات داغ محلول
 خطر انفجار: 

مواد مناسب براي خاموش كردن آتش ناشی از این ماده ودستورالعمل  كربن اكسید دي كف، پودرخشك، آب،

 آن :

 Accidental Release Measures –: اقدامات الزم دزر زمان نشت وپخش تصادفی این ماده  5قسمت 

 زمین بر فرآورده پاشش یا نشت درصورت خوردن سر احتمال افزایش
 بهداشتي سیستم و سطحي آبهاي در مواد شدن رها از .دارد وجود

 جلوگیري هاي خاك الیه به فرآورده نفوذ از .كنید جلوگیري فاضالب
 .كنید

 اثر بي جاذب مواد یا پارچه )مانند جاذب مواد از :كردن پاك هاي روش
 .كنید استفاده )اره خاك و سیلیكا ژل شن، مانند

 درصورت پخش این ماده در محيط :

 Handling and Storage –: جابجایی وانبارش این ماده  6قسمت 

 

  

 



56 
 

 با ظرف در .شود نگهداري خورشید مستقیم نور و حرارت از دور
 آشامیدني و غذایي مواد از دور .شود نگهداري بسته كامال درب

 .شود نگهداري

 روش صحيح انبارش این مواد:

 Exposure Controls/Personal Protection –:كنترل هاي تماسی وحفاظت فردي در برابر این ماده  7قسمت 

 از .شود نگهداري آشامیدني و غذایي مواد از دور :بهداشتي اقدامات
 .شود جلوگیري پوست و ها چشم با برخورد

 كنترل هاي مهندسی :

 قابل شغلي مواجهه حدود از دوري صورتیكه در تنها :تنفسي محافظت
 فیلتر به مجهز تنفسي محافظ از استفاده كوتاه بمدت آنهم و نیستند تامین

  .شود مي توصیه Aنوع 
 هاي دستكش از استفاده ها دست روي اتفاقي پاشش از محافظت براي
 mm0.11ضخامت  نیتریل جنس از مصرف یكبار

 مدت) بیش طوالني هاي تماس از ها دست حفظ براي .شود مي توصیه
 بیش ضخامت( نیتریل جنس از هاي دستكش ،)دقیقه ٤٨0 از
 هستند ذكر قابل( mm 0.7باالي  ضخامت) بوتیل یا( mm0.4از

 صورت یا چشم به كامال كه ایمني هاي پوش چشم از :چشم محافظ
 .شود استفاده شوند مي فیكس

 وسایل حفاظت فردي مورد نياز:

Phenoxyethanol 20 ppm 110 mg/m3 

Ethanol 1000 ppm 1920 mg/m3 

 حدود مواجهه

 Physical and Chemical Properties –: ویژگی هاي فيزیکی وشيميایی این ماده  8قسمت 

 فيزیکی وشکل ظاهري: حالت ویسكوز تقریبا مایع

 بو: مطبوع
 وزن مولکولی: g/cm3 1 گراد سانتي درجه 20 در

 رنگ: سبز

 نقطه ي جوش: گراد سانتي درجه ٩0 حدود

 فشار بخار: 

 حالليت: نسبت هر به گراد سانتي درجه 20 در

 Stability and Reactivity Data –: پایداري و واكنش پذیري این ماده  9قسمت 

 است پایدار نگهداري براي مناسب و شده قید شرایط در تركیب این
 .است نشده بیني پیش مدلي مورد هیچ پذیري، واكنش در

 پیش قابل منطقي بصورت تجزیه از ناشي امیز مخاطره تركیب هیچ
 .نیست بیني

 پایداري:

 شرایط ناپایداري: .باشد دور خورشید مستقیم نور و حرارت از

 مواد شيميایی ناسازگار با این ماده: .است ناسازگار كننده اكسید عوامل و قوي اسیدهاي با

  Toxicoiogical Information-:اطالعات سم شناسی این ماده10قسمت 

 راههاي ورود این ماده به بدن: استنشاق ، بلع ، چشم
 سميت در حيوانات: آبزي موجودات براي سمي بسیار

 Ecological Informaition –:اطالعات بوم شناختی این ماده 11قسمت 

 فاضالب بهداشتي سیستم و سطحي آبهاي در مواد شدن رها از
 .كنید جلوگیري خاك هاي الیه به فرآورده نفوذ از .كنید جلوگیري

 سميت زیست محيطی:

  Disposal Considerations –:توجهات در مورد روش صحيح دفع این ماده 12قسمت 

 كامال ابگذرها و سطحي آبهاي به كنسانتره فرآورده ساختن رها از
 به كشوري اساس قوانین بر را شده خالي كامال بندي بسته .بپرهیزید

 .دهید تحویل زباله امحاء خاص هاي شركت

 دفع مواد زائد:

  Transport Informaition –:اطالعات مربوط به حمل ونقل این ماده 13قسمت 
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 :DOTدسته بندي  

  Regulatory Information –:آیين نامه هاي مهم در مورد این ماده 14قسمت 

 آیين نامه هاي مهم: 

  other Informaition –:اطالعات دیگر 15قسمت 

1/8/99  زمان تهيه این سند: 

1/8/99  زمان آخرین بازبينی وویرایش این سند: 

رنجبرالناز   تهيه كننده: 

 منبع: اطالعات ایمنی شركت سازنده

 

 

 

 

 

  اقدامات احتیاطی

  شود بلعیده اگر و پوست با تماس درصورت مضر

  شود بلعیده اگر مضر

 شود مي سوختگي سبب
 چشم محرك

 چشم به جدي صدمه احتمال

 آبزي موجودات براي سمي بسیار

 وگیجي آلودگي خواب سبب است ممكن فرآورده از حاصل بخارات
 شود

  

 
 

 نام ماده شیمیایی

Isept benzox 
 

 

 مشخصات سازنده

 

 

 

 

 

 کمك هاي اولیه:

 كنید آبكشي فراوان آب با را ها چشم فورا چشم، با تماس درصورت  
 .شوید جویا را پزشكي هاي توصیه و

 15 مدت براي الاقل و فراوان آب با فورا درصورت تماس با پوست:

 .كنید آبكشي دقیقه
 آرام را او و دهید انتقال تازه هواي به را مصدوم درصورت استنشاق

قرار  recoveryحالت  در را او است هوشیار غیر اگر .دارید نگه

 پزشك با ها، نشانه توادم صورت در .شوید جویا را پزشكيدهید. و  
  .بگیرید تماس

 بشویید فورا را دهان .نكنید استفراغ به وادار را بیماردرصورت بلع 
 .بنوشانید او به آب زیاد مقادیر و

   نحوه انبارش ونگهداري:

 با ظرف در .شود نگهداري خورشید مستقیم نور و حرارت از دور 
 آشامیدني و غذایي مواد از دور .شود نگهداري بسته كامال درب

 .شود نگهداري

 

DANGER: 
 

  شود مي سوختگي سبب

  چشم محرك

 آبزي موجودات براي سمي بسیار
 آلودگي خواب سبب است ممكن فرآورده از حاصل بخارات
 شود وگیجي
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  اقدامات احتیاطی

از تماس مستقیم محصول با چشم و گوش و بینی جلوگیري شود.از 

 استنشاق عمدي و مستقیم بخارات و ذرات حاصل از پاشش بپرهیزید

  

 
 

 نام ماده شیمیایی

Isept AF 
 

 

 مشخصات سازنده

 

 

 کمك هاي اولیه:

 استنشاق: هوای تازه  
 چشم : شست وشو با آب پاکیزه به مدت چند دقیقه

بلع: دهان را شست و شو دهید ، فرد هوشیار را وادار به خوردن 
 مقدار زیادی آب یا شیر کنید ، وادار به استفراغ نکنید

 و دفع لباس های آلوده و شو با آب زیاد شست پوست: 

   نحوه انبارش ونگهداري:

 گردش هوای کافی در محل کار 

 

DANGER: 
 این فرآورده قابل اشتعال نیست اما در صورت سوختن بخارات و

 گازهاي سمی متصاعد میکند
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  اقدامات احتیاطی

 امکان آسیب جدي چشم

 محرک پوست

هاي بوتيل یا نيتریل و ماسك هاي مجهز به فيلتر مخصوص استفاده از دستکش 

 بخارات آلی

  

 
 

 نام ماده شیمیایی

Isept GTA 
 

 

 مشخصات سازنده

 

 

 

 

 

 کمك هاي اولیه:

 استنشاق: هوای تازه ، فرد را گرم و آرام نگه دارید  
دقیقه ، پلک ها را باز نگه  15چشم: شست و شو با آب تمیز به مدت 

 دارید
 شست و شو با آب و دفع لباس های آلوده پوست: 

بلع: دهان را آبکشی کنید و فرد را وادار به استفراغ نکنید، مراجعه به 
 پزشک

   نحوه انبارش ونگهداري:

در ظروف در بسته و مکان خشک با تهویه مناسب دور از مواد غذایی بین  
 درجه 25تا  5دمای 

 

DANGER: 
 

آلرژي ، مشکالت تنفسی یا مشکالت پوستی دارند افرادي كه سابقه آسم ، 

  به هيچ وجه از این ماده استفاده نکنند
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  اقدامات احتیاطی

 محرک پوست

 اختالالت سیستم گوارشی

 تحریك سیستم تنفسی

 قابل احتراق

  

 
 

 نام ماده شیمیایی

 سولفوسالسيليك اسيد

 

 

 مشخصات سازنده

 

 

 

 کمك هاي اولیه:

 دقیقه ، مراجعه به پزشك 15شو با آب سرد به مدت  چشم: شست و 

  پوست: شست و شو با آب و صابون و دفع لباس های آلوده
بلع:شست و شوی دهان و مصرف آب زیاد،عدم اصرار به استفراغ و 

 مراجعه به پزشک
 تنفس:هوای آزاد/تنفس مصنوعی

   نحوه انبارش ونگهداري:

 تهویه عمومی و موضعی 
 روباز و جرقه و استعمال دخانیات دوری از شعله

 نگهداری در ظروف پالستیکی

 

DANGER: 
 

 استفاده از عينك و شيلد و ماسك و دستکش مناسب
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 (SDS)برگه اي اطالعات ایمنی مواد

  

 Chemical Product and Company Identification: شناسایی این ماده شيميایی  1قسمت 

Oxigen Product Name(In English) 

 نام شيميایی این ماده به پارسی: گازاكسيژن

7782-44-7 CAS# 

231-956-9 RTECS 

 نام هاي مترادف فشرده مولکولى،اكسيژن،اكسيژن اكسيژن

O 2 :فرمول شيميایی 

ماده: آدرس شركت توليد كننده ي این شركت هاي تامين كننده گازهاي صنعتی  

 Hazards Identification:شناسایی خطرات این ماده  2قسمت 

 .نيست چشم محرک گازاكسيژن .است نشده شناخته تأثيرى باچشم: تماس

 .نيست پوست محرک گازاكسيژن .است نشده شناخته تأثيرى باپوست: تماس

 .گازاست اكسيژن .است نشده مشخص وخوردن: بلعیدن

در بيشتر موارد تجهيزات حفاظت تنفسی مورد نياز نيست ولی درمواردي  تنفس:

كه مواجهه با این گاز سنگين است)فشار گاز باالست( ممکن است سيستم هاي 

 حفاظت تنفسی مورد نياز باشد.

 تاثيرات حاد این ماده بر سالمت:

 سرطان زایی این ماده: 

  First Aid Maesures -این ماده: اقدامات كمك اوليه در مواجهه با  3قسمت 

 در صورت تماس این ماده با چشم: .نيست گازمحرک این .است نشده مشخص

 در صورت تماس این ماده با پوست: .نيست گازمحرک این .است نشده مشخص

 رابه هواى مولدآلودگى منبع یا مصدوم شد،فرد نمایان تنفسى ومشکالت اگرعالئم

 .نمائيد مراجعه پزشك به وسریعاً  برده آزاد

 در صورت استنشاق این ماده:

 در صورت بلعيدن وخوردن این ماده: .نيست متداول هاىشغلى گازدرمواجهه این خوردن

 Fire and Explosion Data–: اطالعات آتش وانفجار این ماده  4قسمت 

 قابليت آتش زایی این ماده: قابل اشتعال نيست.

 ماده: نقطه اي افروزش این -----

 حدود آتش زایی این ماده : -----

 خطر انفجار: تماس اكسيژن با موادقابل احتراق می تواند باعث حریق یا انفجار شود

 است، استفاده اكسيژن حاوى كه حریقهایى كردن براىخاموش آب ازمقدارزیادى

 .كنيد

مواد مناسب براي خاموش كردن آتش ناشی از این ماده 

 ودستورالعمل آن :

 Accidental Release Measures –: اقدامات الزم دزر زمان نشت وپخش تصادفی این ماده  6قسمت 

 

0 

0 0 
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 درصورت پخش این ماده در محيط : .بگيرید ایمن رابطور مواد نشت جلوى

 Handling and Storage –: جابجایی وانبارش این ماده  7قسمت 

محيطی مناسب و بدور از آتش  سيلندر ها باید در جاي خشك و خنك و با تهویه 

و مواد قابل احتراق و خورنده و بدور از پروسه توليد انبار نگه داري شود همچنين 

باید دور از اشعه مستقيم خورشيد نگه داري شوند و در محل نيز باید تابلوي 

 سيگار كشيدن ممنوع نصب شده باشد.

 

 روش صحيح انبارش این مواد:

 Exposure Controls/Personal Protection –:كنترل هاي تماسی وحفاظت فردي در برابر این ماده  8قسمت 

 كنترل هاي مهندسی : استفاده از تهویه محيطی مناسب

 .نيست دردست اطالعاتىپوست: حفاظت

 براىایمنى است،اما نشده مورد دراىن خاصى حفاظت چشم:راهنماى

 .شود استفاده موادشيمياىى مخصوص هاىایمنى گوگل از بهتراست بيشتر

 .نيست دردست اطالعاتى بدن: حفاظت

در بيشتر موارد تجهيزات حفاظت تنفسی مورد نياز نيست ولی  تنفسى: حفاظت

درمواردي كه مواجهه با این گاز سنگين است)فشار گاز باالست( ممکن است 

 سيستم هاي حفاظت تنفسی مورد نياز باشد.

 فردي مورد نياز:وسایل حفاظت 

 Physical and Chemical Properties –: ویژگی هاي فيزیکی وشيميایی این ماده  9قسمت 

 حالت فيزیکی وشکل ظاهري: گاز بی رنگ
 بو: بىبو
 وزن مولکولی: 32/0

 رنگ: بی رنگ

 نقطه ي جوش: درجهسانتيگراد - 183

 نقطه ي ذوب: (درجهفارنهایت - 361درجهسانتيگراد) - 218/ 4 : نقطهانجماد

 وزن مخصوص: .گازاست .مشخصنشدهاست

 فشار بخار: .اكسيژندردماىاتاقبهصورتگازاست .مشخصنشدهاست

 فراریت: فرار

 آستانه بو: بىبو

 ضریب پخش ماده در آب /روغن: دراتانولحلمىشودو درسایرحاللهاىآلىنيزقابلحل است .

 حالليت: بهمقداركمىقابلحالست

 Stability and Reactivity Data –: پایداري و واكنش پذیري این ماده  10قسمت 

 پایداري: .پایدارىمعمولىدارد

 شرایط ناپایداري: 

 شيميایى غيرآلى و آلى بسيارىازمواد با انفجارى واكنش شدیداً سریعاً، اكسيژن

 و مواداكسيد قليایى فلزات هاو حتراق،قليایىخاكىا مواد قابل : شامل دهد كه مى

 شونده

 مواد شيميایی ناسازگار با این ماده:

  Toxicoiogical Information-:اطالعات سم شناسی این ماده11قسمت 

:مطالعاتی كه بر روي حيوانات شد اثبات كرده كه غلظت هاي تنفسى مسمومیت

باالي اكسيژن یا فشار باالي این گاز سبب تاثير بر روي دستگاه تنفسی ،سيستم 

 ماده به بدن:راههاي ورود این 
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اعصاب مركزي ودید ميشود. مرگ ومير در حيوانات آزمایشگاهی بطور عمومی به 

 علت آسيب ششها وادم ریوي می باشد.

 .نيست موجود حيوانات شناسى سم رادیمق استانداردهاى غذایی: مسمومیت

 پوستى جذب استنشاق، یا پوستى تماس راه از ماده این:پوست از مسمومیت

 .شود مى
 

مرگ ومير در حيوانات آزمایشگاهی بطور عمومی به علت آسيب ششها وادم ریوي 

 می باشد.

 سميت در حيوانات:

 Ecological Informaition –:اطالعات بوم شناختی این ماده 12قسمت 

 سميت زیست محيطی: .پيداخواهدكرد توسعه درآینده مبحث این موضوع

  Disposal Considerations –:توجهات در مورد روش صحيح دفع این ماده 13قسمت 

 این حاوى سيلندرهاى ازآسيب . دراتمسفرآزادشود ایمن صورت دهيدگازب اجازه

 گازاجتناب كرد.

 دفع مواد زائد:

  Transport Informaition –:اطالعات مربوط به حمل ونقل این ماده 14قسمت 

گاز غير قابل اشتعال،غير سمس وغير خورنده، ماده اكسيد  -2/2كالس خطر:

 كننده
 :DOTدسته بندي 

  Regulatory Information –:آیين نامه هاي مهم در مورد این ماده 15قسمت 

 آیين نامه هاي مهم: 1072UNشماره شناسایی

  other Informaition –:اطالعات دیگر 16قسمت 

21/10/96  زمان تهيه این سند: 

7/2/89  زمان آخرین بازبينی وویرایش این سند: 

 تهيه كننده: الناز رنجبر

 منبع: صنایع ملی پتروشيمی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدامات احتیاطي:
تماس اكسيژن با موادقابل احتراق می تواند باعث حریق یا 

 انفجار شود.

CAS NO: 
77٨2-٤٤-7 

 
 واكنش در شرایط اضطراري:

 .دیبگير منیا طوره موادراب نشت جلوى
 گازاکسيژن نام ماده شیمیایي :

 
 مشخصات سازنده :

 كمك هاي اولیه: شركت هاي تامین كننده گازهاي صنعتي
گاز محرک نيست ودر مسموميت تنفسی انتقال به فضاي 

 باز ومراجعه به پزشك

 نحوه انبارش ونگهداري:
نگه داري در جاي خشك و خنك و با تهویه محيطی 

آتش  و مواد قابل احتراق و خورنده و دور  مناسب و بدور از

 از اشعه مستقيم خورشيد .

DANGER: 
  .است نشده تأثيرىشناخته  :باچشم تماس

  .است نشده تأثيرىشناخته :باپوست تماس

 اكسيژن .است نشده مشخص :وخوردن بلعیدن

 .گازاست

ی در بيشتر موارد تجهيزات حفاظت تنفس تنفس:

 مورد نياز نيست 
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