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Msds چيست 

برگه اي است حاوي نكات ايمني ، بهداشتي و زيست محيطي مواد كه توسط مراكز معتبر             

 . جهاني بر اساس يافته ها وبروز عوارض روي انسان ها و محيط و نتايج تحقيقات بدست آمده است 

 :msdsاجزاء 

 .د چه تركيبات خطرناكي در ماده شيميايي وجود دار       •

 .مواد شيميايي چه مخاطرات و بيماري ها و عوارضي را بدنبال دارند       •

 .چگونه خود ومحيط زيستمان را از اين خطرات محافظت نماييم       •

 

در كشور ما نيز باتوليت وزارت بهداشت اين مهم پيگيري و مقرر شد كه مواد داراي شناسنامه 

دانستن حق مسلم افرادي است كه با اين مواد سر و   Rigth to Know بر اساس قانون . باشند 

 .و بايد از اثرات آن آگاهي داشته باشند كار دارند 

هرفردي كه به نحوي در )International Labour Organization )I.L.O بر اساس توصيه 

 با پروسه توليد وتهيه و ياحمل ونقل مواد خطرناك مي باشد، الزم است كه ازاطالعات ارتباط 

 .مواد دراختياراو باشد  MSDSايمني بهداشتي ماده يا مواد مذكوراطالع داشته و
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 ماهيت ماده -۱

 
 )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي  -۲

 
 هشدارهاي حفاظتي -۳

 تماس باچشم
 خيلى كه شود مى درچشم شديد درد سبب ماده اين درصد از 3تا  1غلظتهاى  با تماس انسانها در

 و ريزش اشك درد، سبب ماده ازاين %3 غلظتهاى با چشم عدسى تماس .ازبين ميرود درد سريع
 .شوند مى برطرف عوارض اين و ندارد دنبال به ديگرى اما عوارض . ميشود پلكها اسپاسم

 .است شده مشاهده ) شيميايى مواد با تماس دراثر( پوست شدن سفيد انسانها در تماس با پوست

 دن و خوردنبلعي
 اين . باشد مى تب و آنى بيهوشى كردن، استفراغ دهان، كردن كف درشكم، تيز درد شبيه آن عالئم

 صنعتى هاى درمواجهه ماده اين بلعيدن و خوردن .كند مى آزاد اكسيژن زيادى مقدار درشكم ماده

 .نيست متداول

 تنفس
 سبب تواند مى ماده اين ميست يا شود گرم اگر . نميشود تبديل بخار به اتاق دماى در ماده اين

 با كه مستخدمين در گلويى تحريكات . شود حيوانات و انسانها در تنفسى دستگاه و بينى، گلو تحريك

 .است شده گزارش اند، داشته مواجهه41mg/m3تا  12غلظتهاى

 .نيست احتراق قابل سوزد، نمى حريق

 نام شيميايي
 آب اكسيژنه ،%  ) 8  از كمتر غلظت( پيروكسيدهيدروژن محلول

 نامهاي مترادف
دهيدروژن   پيروكسيد پيروكسيد، هيدروپيروكسيد، اكسايد، دى هيدروژن اكسايد، دى هيدروژن دى

 پيروكسيد هيدروژن

 فرمول شيميايي
H2-O 

 مواد خورنده مواد محرك مواد اكسيد كننده مواد سمي لوزي خطر

     

 آب اكسيژنه        
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 کمکهاي اوليه -۴

 

 تماس با چشم
 تا دهيد شستشو تميز و ولرم آب با دقيقه 20 مدت به را چشمها سريعًا

 به . شود نگهداشته باز پلكها شستشو مدت درطول . شود ى برطرفآلود

 .مراجعه كنيد پزش

 تماس با پوست
 تا دهيد شستشو تميز و ولرم آب با يقه دق 5 مدت به را موضع سريعًا

 به داشت ادامه پوستى تحريكات اگر .شود برطرف پوست با آلودگى تماس

 كنيد مراجعه پزشك

 كنيد مراجعه پزشك به آمد بوجود ناراحتى و تحريكات اگر بلعيدن و خوردن

 مراجعه پزشك به سريعا و برده آزاد هواى به را قربانى يا آلوده منبع تنفس

 .شود تكرار پزشك توسط بايد اوليه كمكهاى روشهاى و راهها تمامى اطالعات پزشكي

 

 اطفاء حريق -۵
 

 خطر آتش گيري
 در . است بسيارضعيفى اكسيدكننده عامل هيدروژن پيروكسيد سوزد، نمى

 مى افزايش را آتش ميزان درنتيجه و آزادكند اكسيژن سوزى ميتواند آتش

 .دهد

 .شود استفاده مه يا آب زيادى ميزان نحوه مناسب اطفاء

 ساير توضيحات

 آتش محلهاى كرده، رعايت را ايمن اصلهف آتش كردن خاموش براى

 خاموش به اقدام باد جهت برخالف . انفجاركنيد مقاوم دربرابر را سوزى

 تجزيه از حاصل مواد و خطرناك ازبخارات زيرا . كنيد آتش كردن

 .كند مى جلوگيرى

 
 احتياطات شخصي  -۶

 

 بايست مى كار درمحيط آب هاى دوش .شود استفاده بند پيش و دستكش حفاظت پوست 

 .باشند موجود

 حفاظ مواقع دراكثر . شود استفاده موادشيميايى مخصوص ايمنى گوگلهاى حفاظت چشم

 بايست مى كار محيط در شور چشم .است ضرورى چشم صورت حفاظت

 .باشد موجود

 موجود بايست مى كار درمحيط آب هاى دوش .شود استفاده بند پيش حفاظت بدن

 .ندباش

 پيشنهادى در غلظتهاي مختلف استفاده شود براي مثال  ازماسكهاى حفاظت تنفسي

 از باالتر غلظتهاى در مثال ماسك ppm 10،SAR باالتراز غلظتهاى براى
. SAR 75 صورت تمام مثبت فشار ماسك 
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 خصوصيات فيزيكي و شيميايي -7

 مايع حالت فيزيكي

 شفاف و بسيار رقيق شكل فيزيكي

 ي رنگب رنگ

 بي بو  بو

 به طور كامل قابل حل است حالليت در آب

 

 كاربرد -8

 محلولهاى) بهداشتى لوسيونهاى خميردندان، ، دهان شستشوى مثل دارد دارويى مصارف ، %8 كمتراز غلظت با پيروكسيدهيدروژن محلول

 سفت و پوست محافظ مو، سفيدكنندة مثل دارد آرايشى مصارف همچنين گوشى، هاى قطره جراحتها، و زخمها كردن ضدعفونى ،( كننده ضدعفونى

 لطيف هاى پارچه كنندة سفيد ناخن، كننده
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 ماهيت ماده -۱

 
 )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي  -۲

 مواد خورنده مواد محرك مواد آتشگير مواد سمي طرلوزي خ

    

 

 

 هشدارهاي حفاظتي -۳

 باعث حساسيت همراه با دردنسبت به نور ميشود.شديدا محرك است تماس باچشم

 ميكند سيانوز ايجاد اندامها انتهاي در و شده پوست تحريك باعث متوسط درحد تماس با پوست

 بلعيدن و خوردن
 ايجاد سيستميك مسموميت است قادر و شده استفراغ و اسهال – تهوع حالت– همعد تحريك باعث

 -سردرد – پذيري هيجان و مركزي اعصاب سيستم تخدير و آلودگي خواب - قندخون افزايش و كرده

 ..نمايد تنفسي عملكرد در اختالل اثر در مرگ و كما – بيهوشي – تهوع– آلودگي خواب – سرگيجه

 تنفس
 تاثير مركزي اعصاب سيستم عملكرد بر تنفس دستگاه تحريك بر عالوه آن زياد هايغلظت استنشاق

 بخارات تنفس .ميشود كما و بيهوشي- تخدير -– سرگيجه -سردرد – تهوع حالتهاي به منجر و گذاشته

 .ميكند خفگي احساس و سرگيجه ايجاد آن

 حريق
 از بايد سوزي آتش مواقع در .باشد كافي مقاومت داراي حرارت برابر در بايد آن نگهداري ظروف

 نقطه از كمتر دماي در حتي آن بخارات .نمود استفاده استاندارد رسپيراتورتنفسي و فردي كامل حفاظت

 به ميتواند نگهداري ظروف ازسمت آن بخارات .ميكند توليد اشتعال قابل مخلوط هوا، با هم اشتعال

 .شوند ظروف رد سوزي آتش موجب و كرده حركت حرارت منبع سمت

 درصد 70 الكل اتيل نام شيميايي

 .....و غالت الكل -هيدروكسايد اتيل -هيدرات اتيل – الكل نامهاي مترادف

 الكل         
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 شوند منفجر است ممكن سوزي آتش هنگام در آن محتوي ظروف انفجار

 

 کمکهاي اوليه -۴

 

 .پلكها بايد از هم باز نگه داشته شده و با مقادير زيادي آب شستشو داد تماس با چشم

 تماس با پوست
 بامقاديرزيادي را پوست سرعت به كرده خارج تن از را آلوده لباسهاي فورًا

 لباسها از مجدد ازاستفاده قبل بشوئيد دقيقه 15 حداقل بمدت صابون و آب

 نمائيد آبكشي را آنها

 بلعيدن و خوردن
 آب فنجان 2 او به است هوشيار اگر –نكنيد استفراغ به وادار را مسموم فرد

 كه درصورتي . چيزينخورانيد او به است بيهوش فرد اگر . بنوشانيد شير يا

 .برسانيد پزشك اورابه است بدحال

 تنفس

 به تنفس قطع صورت در .كرده منتقل آزاد هواي به را مسموم فرد .

 دهنده كمك فرد مسموميت باعث دهان به دهان )دهيد مصنوعي اوتنفس

 وصل اكسيژن او به ميشود انجام مشكل با تنفس كه درصورتي (ميشود

 .برسانيد اورژانس به را او نشد بهتر اگر و كرده

  اطالعات پزشكي

 

 اطفاء حريق -۵
 قابل اشتعال خطر آتش گيري 

 نحوه مناسب اطفاء
 براي.بپاشيد سرد ،آب آن محتوي ظروف برروي حريق وقوع هنگام در

دي اكسيد كربن  گاز -خشك شيميايي مواد از كوچك هاي حريق اطفاء
 بصورت آب نجريا از وسيع و بزرگ هاي سوزي آتش در اما.استفاده كنيد 

 .نكنيد استفاده مستقيم

  ساير توضيحات
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 احتياطات شخصي  -۶

 

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

 دورچشم محافظ قاب داري يا معمولي ايمني عينك از استفاده حفاظت چشم

  حفاظت بدن

 نيست ممكن تنفس كه است حدي به محيط در بخارات غلظت كههنكامي  حفاظت تنفسي

 .نمود نيازاستفاده مورد اكسيژن تامين براي استاندارد رسپيراتورهاي از بايد

 

 

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي -7

 مايع حالت فيزيكي

 بي رنگ و شفاف رنگ

 بوي خاص بو

 محلول کامالً  حالليت در آب

 

 كاربرد -8

 کننده رقيق و اللح – زدائی گند
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 ماهيت ماده -۱

 
 )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي  -۲

 مواد خورنده مواد محرك مواد آتشگير مواد سمي لوزي خطر

 

  

  

 

 هشدارهاي حفاظتي -۳
 .شود مى وكورى شديد صدمات سبب اغلب اسيد، با چشم مستقيم تماس تماس باچشم

 .شود مى ودرماتيت شديد سوختگى پوست، شديد تحريك سبب پوست با اسيد تماس تماس با پوست

 بلعيدن و خوردن
 واسهال خونى غاستفرا همراه به شكمى ودرد مرى دهان، در شديد هاى سوختگى سبب اسيد خوردن

 .دهد رخ است ممكن ومرى معده شدن سوراخ.دهد مى رخ خفگى گلو، ورم دراثر.شود مى

 اسيدسولفوريك نام شيميايي

 باطرى اسيد هيدروژن، سولفات هيدروژن، دى سولفات گوگرد، جوهر نامهاي مترادف

 H2SO 4 فرمول شيميايي

 اسيد سولفوريك   
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 تنفس
 ميزان كاهش سردرد، وگلو، بينى تحريك : شود مى ظاهر زير عالئم mg/m 5با غلظت درتماس

 ائين،پ فشار سيانوز، ريه، خشكى ريه، ادم : شامل بعدى عالئم . اى، تهويه ظرفيت ياتخريب تنفس

 .يا آمفيزم برونشيت

 حريق
حريق  امكان زا آتش مواد با تماس و گرم منابع با مجاورت در حال هر به ولى نيست احتراق قابل

 .است حريق

  انفجار

 کمکهاي اوليه  -۴

 

 تماس با چشم
 به . دهيد شستشو دقيقه 15 مدت به آب زيادى مقدار با را ها چشم“فورا

 .كنيد جعهپزشك مرا

 تماس با پوست
وصابون  آب زيادى بامقدار را آلوده موضع كنيدو خارج را آلوده هاى لباس

 .كنيد مراجعه پزشك به .دهيد شستشو دقيقه 15 مدت به شستشو

 بلعيدن و خوردن
درصورت  . نكنيد استفراغ به وادار را وفرد نداده شستشو را هرگزمعده

 پزشك به “فورا . بخورانيد فرد به آب زيادى ميزان مصدوم هوشيارى

 .مراجعه كنيد

 تنفس
 تنفس فرد به تنفس، قطع درصورت كرده، منتقل آزاد هواى رابه فرد

 .كنيد مراجعه پزشك به داده مصنوعى

 

 اطفاء حريق -۵
 .كرد صرفنظر آن از توان مى و دارد ناچيز بسيار اشتعال قابليت  خطر آتش گيري 

 . رخشكپود نحوه مناسب اطفاء

 ساير توضيحات
 ومقدار داده شديد واكنش اسيد با آب زيرا نكنيد استفاده آب از هرگز

 ..شود مى توليد گرما و سولفوريك فيوم اسيد زيادى

 
 احتياطات شخصي  -۶
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 منظور اين براى رابر بوتيل . كنيد استفاده مناسب وكفش دستكش ، ازلباس حفاظت پوست 

 .است خوبى اومتداراى مق

 .شود استفاده صورت حفاظ يا ايمنى ازعينك حفاظت چشم

 اين براى رابر بوتيل . كنيد تفاده اس مناسب وكفش دستكش ، ازلباس حفاظت بدن

 .است خوبى داراىمقاومت منظور

 كه تعيين واسيد گاز مخصوص تنفسى هاى ازماسك نباشد مناسب تهويه اگر حفاظت تنفسي

 .شود ادهاستف كرده،

 

 

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي -7

 مايع حالت فيزيكي

 مايع روغني شكل فيزيكي

 بي رنگ رنگ

 بي بو ، سوزاننده بو

 )با آب واكنش مي دهد  "شديدا( به طور كامل قابل اختالط  حالليت در آب

 

 كاربرد -8

 آزمايشگاه معرف
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 ماهيت ماده  -۱

 
 )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي  -۲

 مواد خورنده مواد محرك محيط زيست مواد سمي لوزي خطر

 

    

 

 هشدارهاي حفاظتي -۳
 .شودچشم  كورى و گىسوخت شديد، تحريكات سبب تواندمي ماده اين قطرات و ميست بخارات، غلظت تماس باچشم

 .شود مى پوستى صدمات و سوختگى و (درد و تاول قرمزى،) پوستى شديد تحريكات سبب تواند مى تماس با پوست

 در سختى شامل آن عالئم . ميشود شكم و مرى گلو، دهان، در خورنده هاى زخم سبب تواند مى بلعيدن و خوردن

 اسيدكلريدريك نام شيميايي

 تيرك -اسيدكلروهيدريك كلرايد، دروژنهي نامهاي مترادف

 Cl-H فرمول شيميايي

 اسيد كلريدريك    
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 .است مرگ و اغما شديد، صدمات ، اسهال تهوع، حالت و استفراغ دادن،عطش، قورت

 تنفس
 بخارات . دارد تماس زمان مدت و غلظت به بستگى آن تأثيرات . است خورنده بسيار ماده اين محلول

 در . شود سختى و سرفه انسداد، گلو، زخم بينى، شديد تحريكات سبب تواند مى ماده اين وميست

 .شود مى ايجاد گلو و بينى در اولسره و زخم ماده اين با مدت مواجهه

 

 کمکهاي اوليه -۴

 

 تماس با چشم
 داده، شستشو ولرم آب با دقيقه 30تا  20مدت  به را آلوده چشمهاى سريعًا

 .شود مراجعه پزشك به .شوند داشته بازنگه پلكها

 تماس با پوست
 ولرم آب با دقيقه 30تا  20مدت  به ولرم آب با را آلوده موضع سريعًا

 شود مراجعه به پزشك . داده شستشو

 بلعيدن و خوردن

 فرد هوشيارى درصورت . نخورانيد چيزى است بيهوش كه فردى به هرگز

 به . نكنيد استفراغ به وادار را فرد و داده شستشو تميز آب با وى را دهان

 از پس امكان، درصورت . بخورانيد آب ليتر ميلى 300تا  240 هوشيار فرد

 افتاد اق اتف طبيعى صورت به استفراغ اگر .شير دهيد فرد به آب خوردن

 شود پزشك مراجعه به . داده آب فرد به دوباره

 تنفس
 اين با مسموميت عالئم . برده آزاد هواى به را فرد يا آلودگى مولد منبع

 شود مراجعه پزشك به .شود مى نمايان مواجهه از پس ساعت 48 ماده

 اطالعات پزشكي
 يا پزشك به . كرده چك مرتب را) …و فشارخون دما،( فرد حياتى عالئم

 .شود مراجعه سموم كنترل نزديكترين مركز

 

 اطفاء حريق -۵
 خطر آتش گيري 

 مخلوط كه كرده هيدروژن گاز توليد فلزات، با تماس . نميسوزد ماده اين 

 .شود انفجار سبب تواند مى هوا گيرى آتش با خطر گاز اين

 .شود استفاده ماده اين محتوى ظروف كردن خنك براى آب اسپرى از اطفاءنحوه مناسب 

 ساير توضيحات
 اسپرى از. شود استفاده ماده اين بخارات كاهش براى آب مه يا اسپرى از

 .شود خوددارى ماده اين نشت به منبع آب كردن



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

 
 احتياطات شخصي   -۶

 

 شيميايى مواد برابر در قاومم كفش و لباس دستكش، حفاظت پوست 

 محافظ صورت ضروري است حفاظت چشم

 شور چشم و دوش . شيميايى مواد برابر در مقاوم كفش و لباس دستكش، حفاظت بدن

 .است الزامى ماده اين با كار هاى درمحيط ايمنى

 .ماسك مناسب استفاده شود از حفاظت تنفسي

 

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي -7

 مايع كيحالت فيزي

 مايع فرار شكل فيزيكي

 رنگ كم زرد يا رنگ بى رنگ

 تند بوى داراى بو

 .است حل قابل حالليت در آب

 

 كاربرد -8

 و شستشو غذايى، هاى پروسه موادشيميايى، انواع ساخت : شامل صنايع اين گيرد، مى قرار استفاده مورد صنايع از بسيارى در اسيد هيدروكلريك

 .اوره فلزات، احياء ضايعات يا آلكالين تركيبات سازى ثىخن فلزات، اسيدشويى

 

 

 

 



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

 
 
 
 

 ماهيت ماده -۱

 
 )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي  -۲

 مواد خورنده مواد محرك رمواد آتشگي مواد سمي لوزي خطر

 

  

 

 

 

 هشدارهاي حفاظتي -۳

 تنفس
 تجهيزات از استفاده به نياز باشدو مضر افراد سالمتي براي است ممكن آن بخارات تنفس

 ميباشد مناسب فردي حفاظت

 حريق
 صورت در بتادين محتوي ظروف نگهداري محل در سوزي آتش وقوع درصورت .نيست اشتعال قابل

  .نمائيد محيط خارج از ار ظروف امكان

 نيست انفجار قابل انفجار

 

 درصد 10 يدين پووايدين نام شيميايي

 بتادين نامهاي مترادف

 يد با شده تركيب هموپليمر – پيروليدينون- 2 - اتيل - ۱ فرمول شيميايي

 بتادين            



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

 کمکهاي اوليه -۴

 

 دقيقه شستشو دهيد 15در صورت امكان لنزهاي تماسي را خارج و بمدت  تماس با چشم

 تماس با پوست
 آب زياد مقادير با را پوست و كرده خارج تن از را مايع به آغشته لباسهاي

 بشوئيد صابون و

 بلعيدن و خوردن
 چندين است هوشيار كه صورتي ودر نكنيد استفراغ به وادار را مسموم فرد

 او به چيزي است بيهوش كه درصورتي و بنوشانيد او به شير يا آب ليوان

 . برسانيد پزشك به اورا و نخورانيد

 تنفس
 ميشود انجام مشكل با تنفس اگر برسانيد تازه هواي به را مسموم فرد

 . نمائيد وصل اكسيژن او به نميشود انجام تنفس اگر و داده مصنوعي تنفس

  اطالعات پزشكي

 

 اطفاء حريق -۵
 .قابل اشتعال نيست خطر آتش گيري 

 نحوه مناسب اطفاء

 .در صورت امکان ظروف را از محيط خارج نمائيد
در غير اينصورت تنفس بخارات آن ممکن است برای سالمتی  

  نياز به استفاده از تجهيزات حفاظتت فردی و افراد مضر باشد
 .مناسب ميباشد

 

 
 
 
 احتياطات شخصي  -۶

 

 و كفش روي پوشش – مايعات پاشش برابر در مقاوم آزمايشگاهي روپوش حفاظت پوست 

 كار محل ايمني با مسئول بيشتر حفاظت به نياز درصورت .بپوشيد پيشبند

 .نمائيد مشورت خود

 مايع پاشش احتمال كه مواقعي در.كنيد استفاده ايمني عينك از كار درهنگام ت چشمحفاظ



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

 . كنيد استفاده هم صورت محافظ شيلد از دارد وجود

  حفاظت بدن

  حفاظت تنفسي

 

 

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي -7

 مايع حالت فيزيكي

 قهوه اي مايل به قرمز رنگ

 تاس الكل و آب در محلول حالليت در آب

 

 كاربرد -8

 سپتيك آنتي و كننده ضدعفوني بعنوان
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 ماهيت ماده  -۱

 
 )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي  -۱

 ندهمواد خور مواد محرك مواد آتشگير مواد سمي لوزي خطر

 

 

 

 

 

 

 هشدارهاي حفاظتي -۲

 تماس باچشم
 .دقيقه ايجاد مي شود  30به مدت   164ppmحدود هايى غلظت اثر در چشمى تحريكات

 .شود نمى پايدار صدمات سبب اما گردد مى موقت درد سبب شود مى پاشيده چشم به زمانيكه

 تماس با پوست
 و شده تبخير سريعًا زيرا ندارد پوست بر اثرى دهما اين كند مى پيدا تماس پوست با بنزين كه زمانى

 زيادى مدت به پوست روى بنزين زمانيكه حال اين با .شود مى پوست مختصر تحريك نهايتاُ سبب يا

 .شود مى شديد هاى سوختگى ماند سبب مى باقى

 بنزين نام شيميايي

 گاز طبيعى، گازولين پترول، خودرو، گازولين گازولين، نامهاي مترادف

 مختلط فرمول شيميايي

 بنزين              
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 بلعيدن و خوردن
 و سينه و گلو ،دهان سوختن سبب است ممكن . دارد پائينى سميت شود، خورده ماده اين اگر

 قبيل از مركزى اعصاب تم سيس كارآيى كاهش . شود سيانوز و استفراغ تهوع، تحريكات شكمى،

 .شود مشاهده است نيز ممكن بيهوشى،كما

 تنفس
 ساعت ا از پس سرگيجه. شود مى مركزى اعصاب دستگاه كارآيى كاهش سبب ماده اين بخارات

ppm2600 و تمايالت كاهش سردرد، عصبى سيستم كارآيى شكاه عالئم ساير . شود مى نمايان 
 .باشد مى بدن تعادل عدم و كارآيى  ،  گيجى

 .است اشتعال قابل محصول اين حريق

 .دهد مى تشكيل انفجارى قابل مخلوط هوا با ماده اين بخارات انفجار

 

 کمکهاي اوليه -۳

 

 تماس با چشم
 شستشو آرامى به و ولرم آب با دقيقه 5 مدت به را آلوده چشمهاى فورًا

 باز را پلكها نشده، پاك چشم از آلودگى چشم با زمانيكه تماس تا دهيد

 .شود مراجعه پزشك به سريعًا ، نگهداريد

 تماس با پوست
 شستشو دقيقه 5 مدت به جاذب غير صابون و آب با را آلوده موضع سريعًا

 داشت، ادامه پوستى تحريكات اگر . شود برطرف تا آلودگى دهيد

 شود مراجعه پزشك به. دهيد ادامه شستشورا

 بلعيدن و خوردن

 آب با را مصدوم دهان. نخورانيد چيزى است بيهوش كه فردى به هرگز

 آب ليتر ميلى 300 تا 240 فرد به. نكنيد استفراغ به راوادار فرد . شسته

 و شسته را دوممص دهان افتاد اتفاق بطورارادى استفراغ اگر . بخورانيد

 .مراجعه شود پزشك به . دهيد آب وى به مجدد

 تنفس
 شده قطع فرد تنفس اگر . ببريد آزاد هواى به را فرد يا لودگى آ مولد منبع

 ريوى قلبى احياء قلبى ايست صورت در و دهيد مصنوعى وى كسيژن به بود

 .ببريد پزشك به را سريعًا مصدوم . دهيد انجام

 نزديك يا پزشك به . گرفته اندازه مرتب طور به را مصدوم حياتى عالئم اطالعات پزشكي

 .كنيد مراجعه سموم كنترل مركز ترين
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 اطفاء حريق -۴
 اين بخارات شده، مشتعل سريعًا اتاق دماى در . است اشتعال قابل شديدًا خطر آتش گيري 

 .دهند مى انفجارى مخلوط تشكيل گيرى آتش هواخطر با ماده

 .مه يا آب اسپرى فوم، شيميايى، مواد پودرخشك اكسايد، دى كربن مناسب اطفاءنحوه 

 مواد زيرا نباشد، مؤثر حريق نوع اين كردن خاموش براى تاس ممكن آب ساير توضيحات

 .كند نمى خنك اشتعال نقطه تا زير را

 
 احتياطات شخصي  -۵

 

 اين برابر در مقاوم البسه ياساير و سرتاسرى ىلباسها  و چكمه دستكش، از حفاظت پوست 

 شود مواد استفاده

 اين برابر در مقاوم البسه ساير يا و سرتاسرى لباسهاى و چكمه دستكش، از حفاظت بدن

 .است الزامى كار درمحيط شور چشم و ايمنى دوش وجود.شود مواد استفاده

 

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي -6

 مايع حالت فيزيكي

 مايع يزيكيشكل ف

 مايع بيرنگ رنگ

 بوي مخصوصي دارد بو

 غير قابل حل حالليت در آب

 

 كاربرد -7

 .است استفاده مورد حالل يا و بصورت رقيق بيشتر ماده اين . گيرد مى قرار استفاده مورد نقليه وسايل موتور سوخت عنوان به بنزين



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

 

 

 
 
 

 ماهيت ماده -۱

 
 )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي  -۲

 مواد خورنده مواد محرك مواد آتشگير مواد سمي لوزي خطر

 

    

 

 هشدارهاي حفاظتي -۳
 باعث تحريك چشم شده و امكان آسيب و تخريب بافت قرنيه وجود دارد تماس باچشم

 ردي امكان سوختگي وجود دارددر تماس با پوست باعث درد و قرمزي پوست و در موا تماس با پوست

 .بلعيدن آن خطرناك و باعث تحريك بافت مخاطي ميشود بلعيدن و خوردن

  نام شيميايي

 دكونكس نامهاي مترادف

  فرمول شيميايي

 دكونكس         
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  تنفس

 حريق
 اين بخارات تنفس از و كرده خارج حريق حال در محيط از را محلول حاوي ظروف امكان صورت در

 .نمائيد سوختن پرهيز حال در ماده

 ندارد انفجار

 

 کمکهاي اوليه -۴

 

 تماس با چشم
به هنگام . دقيقه بشوييد 15به سرعت چشمها را با مقادير زياد آب و به مدت 

 پلكها را باال نگه داريد شستن

 تماس با پوست
 لباسهاي سريعًا .بشوئيد آب با را آلوده پوست كامل بطور و سرعت به

 در . شوئيدآب ب راكامالًبا پوست و كرده خارج تن از را مايع به آلوده

 .نمائيد مراجعه پزشك به پوست سوزش و تحريك داشتن ادامه صورت

 بلعيدن و خوردن
 يا پزشك به را او سپس بنوشانيد آب زيادي مقادير مسموم فرد به بالفاصله

 نوشيدن يا به استفراغ مجبور را مسموم فرد هرگز و رسانده اورژانس

 .نكنيد آب جز به ديگري مايعات

 نگهداريد گرم و حركت بي را او و برده آزاد هواي به فورًا را مسموم فرد تنفس

  اطالعات پزشكي

 

 اطفاء حريق -۵
 ندارد . خطر آتش گيري 

  نحوه مناسب اطفاء

  ساير توضيحات
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 احتياطات شخصي  -۶

 

 نمايد محافظت آن پاشش برابر در را پوست كه بپوشيد كاري لباس حفاظت پوست 

 كنيد استفاده )شيلد( صورت حفاظ يا مقاوم محافظ عينك از حفاظت چشم

 مواد مخصوص ( پالستيكي يا الستيكي دستكش آن با كار هنگام در حفاظت بدن

 .بپوشيد ) شيميايي

 .از ماسك مناسب استفاده كنيد حفاظت تنفسي

 

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي -7

 مايع حالت فيزيكي

 بي رنگ رنگ

 بدون بو بو

 كامال محلول در آب حالليت در آب

 

 كاربرد -8

 زدائي گند و كننده ضدعفوني
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 ماهيت ماده  -۱

 

 )عالئم حفاظتي( مي اطالعات عمو -۲

 مواد خورنده مواد محرك مواد آتشگير مواد سمي لوزي خطر

 

  

 

 

 

 هشدارهاي حفاظتي -۳
  تماس باچشم

 تماس با پوست
 ميشود جذب پوست طريق از كم ميزان به حتي – بوده محرك پوست براي شديد و متوسط حد در

 يا اي قهوه هاي لكه ايجاد باعث – ميكند خارش و پوستي راش با آلرژيك همراه درماتيك ايجاد

 .ميشود ناخن و پوست روي رنگ طالئي

 بلعيدن و خوردن
 همچنين.ميشود سينه قفسه سوزش و گوارش لوله بافت شديد التهاب باعث است خطرناك و سمي

 . ميشود كما و عروقي گرفتگي )خون با همراه گاهي ( اسهال – استفراغ – كرامپ – شكمي درد ايجاد

 دفع سيستم و ميكند خوني كم ايجاد -شود طحال و كبد تخريب بافت و كبدي آنزيمهاي فزايشا باعث

 درصد 50 گلوتارآلدئيد محلول نام شيميايي

 گلوتارآلدئيد -درصد 50 آلدئيد دي گلوتاريك - پتانديال -گلوتارآل - سايدكس نامهاي مترادف

  فرمول شيميايي

 گلوتار الدهيد      
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 .سازد مي مواجه مشكل با را ادرار

 ميكند تهوع حالت با همراه سردردناگهاني ايجاد و تنفسي سيستم التهاب باعث استنشاق صورت در تنفس

 حريق
 و آور خفقان دود توليد شود تجزيه كه حدي به حرارت با تماس صورت در اما نيست اشتعال قابل

 .ميكند سمي بخارات

 نيست انفجار قابل انفجار

 

 کمکهاي اوليه -۴

 

 تماس با چشم
ابتدا در صورت وجود لنز تماسي آن را از چشم ها خارج كرده و چشم ها را 

 دقيقه بشوييد 15با مقادير زيادي آب سرد به مدت 

 تماس با پوست

 را پوست سرعت به كرده خارج تن از را آلوده كفشهاي حتي و لباسها فورًا

 .بماليد كننده نرم كرم ملتهب پوست روي بشوئيد سرد آب زيادي مقادير با

 در . نمائيد آبكشي خوب را آنها كفشها و لباسها از مجدد استفاده از قبل

 در .يدكن مراجعه پزشك به پوست التهاب و سوزش يافتن ادامه صورت

باكتريال  آنتي صابون و آب با را پوست باشد شديد آلودگي كه صورتي

 .كنيد مراجعه پزشك به و بماليد باكتريال آنتي كرم آن روي و شسته

 بلعيدن و خوردن

 كار اين پزشك نظر تحت اينكه مگر نكنيد استفراغ به وادار را مسموم فرد

 را تنگ لباسهاي . نخورانيدچيزي  او به است بيهوش فرد اگر – شود انجام

 به را او بسرعت و كنيد شل را او كمربند و يقه و كرده خارج تنش از

 .برسانيد اورژانس

 تنفس

 خارج تنش از را تنگ لباسهاي كرده منتقل آزاد هواي به را مسموم فرد

 تنفس او به تنفس صورت قطع در . كنيد شل را او كمربند و يقه و كرده

 به دهان تنفس است شديد مسموميت اگر باشيد مراقب اما دهيد مصنوعي

 كه درصورتي . شود دهنده كمك شخص باعث مسموميت ميتواند دهان

 بسرعت به را او و كرده وصل اكسيژن او به ميشود انجام مشكل با تنفس

 .برسانيد اورژانس

 

 اطفاء حريق -۵



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

  قابل اشتعال نيست خطر آتش گيري 

  نحوه مناسب اطفاء

  ر توضيحاتساي

 
 احتياطات شخصي  -۶

 

 .استفاده شود pvcيا الستيكى يا موادشيميايى دربرابر مقاوم ازدستكش حفاظت پوست 

 كنيد دورچشم استفاده كامل قاب داراي مقاوم عينك از حفاظت چشم

 كنيد استفاده آزمايشگاه مناسب و مقاوم كار لباس از حفاظت بدن

 كنيد استفاده مناسب شيميايي ماسك از سيحفاظت تنف

 

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي -7

 مايع حالت فيزيكي

 بي رنگ يا زرد كم رنگ رنگ

 بوي تند و زننده شبيه بوي سيب گنديده بو

 بوي تند و زننده شبيه بوي سيب گنديده حالليت در آب

 

 كاربرد -8

 جراحي و پزشكي لوازم ضدعفوني



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

 
 
 

 
 

 ماهيت ماده -۱

 

 )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي  -۲

 مواد محرك مواد آتشگير مواد سمي لوزي خطر
منفجر مواد 

 شونده

 

 

   

 

 رهاي حفاظتيهشدا -۳

 تماس باچشم
 و نورترسى درادامه . افتد مى اتفاق كوررنگى بعد و شود مى ديده اى تيره هاى لكه ابتدا در

 .شود مى چشم غشاى التهاب و ملتحمه ورم سبب همچنين.دارد بهمراه را كورىچشم

 تماس با پوست
 دراثر شده ديده پوست ترك و خشكى نوكول، مايع متانول يا ميست بخارات، با مستقيم تماس دراثر

 جذب پوست ازراه درصورتيكه . است شايع پوستى درماتيت ايجاد امكان مدت طوالنى و تماس مجدد

 .شود ها چشم كورى و كارآيى كاهش وسبب اثر عصبى دستگاه ميتواند روى شود

 )الكل متيل( متانول نام شيميايي

 متان مونوهيدروكسى هيدروكسيد، متيل كلمبيا، عرق كاربينول، چوب، عرق الكل، متيل چوب، الكل نامهاي مترادف

 CH3OH فرمول شيميايي

 متانول            



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

 بلعيدن و خوردن
 سبب تواند مى هاثرگذاشت عصبى سيستم برروى . شده وگلو دهان غشايى موكوس تحريك سبب

 .شود ها چشم كورى و آن كاهش كارآيى

 تنفس
 كاهش سبب تواند مى همچنين. شود تنفسى تگاه دس و گلو بينى، چشم، تحريك سبب تواند مى

 .شود چشم كورى و مركزى عصبى كاردستگاه

 ندمي ك CO  و CO وتوليدگازهاى مشتعل شعله، كوچكترين با درهواپخش راحتى به آن بخارات حريق

 انفجار
 مشتعل و منفجر تواند مى ساكن الكتريسيته تخليه دربرابر ولى نيست حساس مكانيكى ضربات دربرابر

 .شود

 

 کمکهاي اوليه -۴

 

 .شود مراجعه پزشك به.دهيد شستشو آب با دقيقه 20 مدت به را چشمها تماس با چشم

 .دهيد شستشو صابون و آب با را موضع و ردهآو در را آلوده لباسهاى فورًا تماس با پوست

 بلعيدن و خوردن
نصف  يا يك وى به نداشت تشنج وحالت بود هوشيار مصدوم كه درصورتى

 پزشك يا سم كنترل مركز به سريعًا . دهيد رقيق موادمعدنى با آب ليوان

 .دهد شستشو را معده پزشك نظر تحت بايست مى مصدوم مراجعه كنيد،

 تنفس
 تنفس وى به تنفس قطع درصورت . برده آزاد هواى به را صدومم فرد

 .كنيد مراجعه پزشك به سريعًا .دهيد مصنوعىتنفس

 اطالعات پزشكي

 خوردن درصورت. شود ومرگ بينايى شدن ضعيف سبب تواند مى متانول

 به تواند مى اتانول . كرد تصفيه coوسيله  به را خون بايست متانول مى

 ليتر يك يا نيم ساعت، 4 تا2 هر منظور اين به . كند كمك متانول متابوليز

 .بدهيد فرد به روز 4 مدت به بدن وزن هركيلوگرم براى % 50اتانول

 
 اطفاء حريق -۵

 

 خطر آتش گيري
 هاى شعله با توانند ومى شوند مى پخش درهوا راحتى به ماده اين بخارات.

 تخليه ريكى،الكت تجهيزات هيتر، جرقه، سيگار، ثل م بسياركوچك

 .شوند مشتعل راحتى به ديگر مشتعل ويا منابع ساكن الكتريسيته

 نحوه مناسب اطفاء
بصورت  آب يا آب كردن اسپرى يا از كپسولهاي پود شيميايي خشك، فوم

 .كرد استفاده توان مى مه



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

 ساير توضيحات
 حفاظت تجهيزات و تنفسى حفاظت وسايل از بايد آتش كردن خاموش براى

 آب مستقيم جريان از نبايد آتش كردن خاموش براى . شود استفادهفردى

 .شود مى منتشر زيرا آتش كرد استفاده

 
 احتياطات شخصي  -۶

 

 استفاده شود pvcيا الستيكى يا موادشيميايى دربرابر مقاوم ازدستكش حفاظت پوست 

 .شود استفاده صورت حفاظ يا ىشيمياي مواد دربرابر مقاوم ايمنى عينك از حفاظت چشم

 پالستيك جنس از يا الستيكى يا شيميايى مواد درمقابل مقاوم ارلباسهاى حفاظت بدن

 .شود استفاده

 از است ويا غلظت مشخص نيست،ppm1000باالى غلظت كه مكانهايى در حفاظت تنفسي

 . شود استفاده تصفيه يا رسان هوا سيستمهاى

 

 اييخصوصيات فيزيكي و شيمي -7

 مايع حالت فيزيكي

 تبخير شونده شكل فيزيكي

 بي رنگ رنگ

 داراي بوي مخصوص و ماليم بو

 به طور كامل در آب حل مي شود حالليت در آب

 

 كاربرد -8

 حالل

 

 



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

 

 

 

 

 ماهيت ماده  -۱

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي   -۲

 مواد سمي لوزي خطر
مواد 

 آتشگير
 مواد خورنده مواد محرك

 
 

 

  

 

 هشدارهاي حفاظتي  -۳
 ا اکثر کلردار گازهاى بطورکلى . شود مى چشمى شديد تحريکات سبب ماده اين بخارات و ميست تماس باچشم

 .شوند مى چشمى تحريکات سبب

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

 .باشد داشته جدي خطر ميتواند نوشيدن صورت در بلعيدن و خوردن

  سديم  هيپوكلريت نام شيميايي

 نامهاي مترادف
 نئوسپتال - نئوكلينر - - هيكلوريت - يلتونم - فرمين آنتي – كلروكس – كلرسين – وايتكس - ژاول آب

 .......و پارازون -كلر

 ClONa فرمول شيميايي

 وايتكس           



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

 و ادما و ريه بافت تخريب به منجر ميتواند حتي و ودهب سمي كلر گاز داشتن بعلت آن بخارات تنفس تنفس
 .شود مرگ

 .نيست اشتعال قابل حريق

 .ندارد انفجار خطر انفجار

 

 کمکهاي اوليه -۴

 

 به سرعت با چشم شوي چشمها را شسته و به پزشك مراجعه كنيد تماس با چشم

 تماس با پوست

 با را پوست و كنيد خارج ازتن را ماده ينا به آلوده لباسهاي همه بالفاصله

 تحريك هرگونه مشاهده درصورت . دهيد شو و شست آب

 .كنيد مراجعه پزشك به پوستي

 بلعيدن و خوردن

 فرد بنوشيد زيادي مقادير بعد بشوئيد پاكيزه آب زيادي مقادير با را دهان

 مراجعه پزشك به بسرعت و نكنيد استفراغ به وادار را مسموم

 .ئيدنما

 ميشود مسوميت باعث و است سمي محلول اين بخارات تنفس تنفس

  اطالعات پزشكي

 

 اطفاء حريق -۵

 

 محرک گازهاى و فيوم حريق زمان در . سوزد نمى ماده اين بطورکلى خطر آتش گيري
 .کند مى توليد سمى يا و

 .اکسايد دى کربن فوم، آب، اسپرى پودر، نحوه مناسب اطفاء

 هنگام در ماده اين محتوى ظروف کردن خنک براى است ممکن آب يحاتساير توض
 .گيرد قرار استفاده مورد حريق توضيحات ساير با مواجهه

 



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

 
 

 احتياطات شخصي  -۶

 

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

 نمائيد محافظت

 .كنيد استفاده مناسب حفاظ يا نكعي از حفاظت چشم

 و دوش . شيميايى مواد برابر در مقاوم کفش و بند پيش لباس، دستکش، حفاظت بدن
 شور چشم

 .است الزامى ماده اين با کار هاى محيط در ايمنى بدن حفاظت

 كنيد استفاده قوي و مناسب تهويه سيستم از حتمًا ماده اين با كار هنگام در حفاظت تنفسي

 

 

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي -7

 مايع حالت فيزيكي

 بي رنگ رنگ

 بوي قوي بو

 كامال محلول است حالليت در آب

 

 كاربرد -8

 زدائي گند و نظافت - لكه بردن بين از – كننده سفيد

 

 

 

 



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

 

 
 
 
 

 ماهيت ماده  -۱

 
 )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي   -۱

 مواد اكسيد كننده مواد محرك مواد آتشگير لوزي خطر

 

  

 

 

 هشدارهاي حفاظتي  -۲
 .نيست چشم محرك اكسيژن گاز .است نشده شناخته تأثيرى تماس باچشم

 .نيست محرك پوست اكسيژن گاز .است نشده شناخته تأثيرى تماس با پوست

 .است گاز اكسيژن .است نشده مشخص ن و خوردنبلعيد

 تنفس
  101با افراد تماس در . است غيرسمى اساساً اكسيژن و است اكسيژن حاوى طبيعى بصورت هوا از % 1

 تأ ،) اتمسفر 1 فشار در هوا در اكسيژن % 50 باالى هاى غلظت / يا ساعت 24 مدت به ( كيلوپاسكال

 تا 6 مدت به هوا در اكسيژن % 100غلظت استنشاق . است نشده همشاهد افراد سالمتى روى بر ثيرى

 اكسيژن گاز نام شيميايي

 فشرده اكسيژن اكسيژن، مولكولى، اكسيژن نامهاي مترادف

 O 2 رمول شيمياييف

 اكسيژن          



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

 خالص اكسيژن استنشاق . است ها نداشته ريه عملكرد روى بر اثرى ساعت 17 از بيشتر يا و ساعت 12

 هاى مواجهه در . شود مى ادم ريه و ريه تحريك سبب كمتر يا اتمسفر فشار در ساعت 24 مدت به

 . نيست متداول اما است شده ديده اكسيژن ىباال فشارهاى با تماس شغلى

 ممكن ها، تونل كارگران ارتش، و سازى مهمات كارگران كنند، مى كار دريا عمق در كه هايى غواص

 سيستم و عصبى دستگاه بر تأثير سبب ابتدا در كه گيرند قرار گاز اين زياد فشارهاى با تماس است در

 و سينه، در سوزش و درد افزايش سينه، مجارى تنگى لشام تنفسى سيستم تأثيرات .شود تنفسى مى
 تنفسى سيستم تأثيرات از بعد مركزى اعصاب سيستم تأثيرات . كنترل غيرقابل هاى وسرفه اسپاسم

 سردرد هماهنگى، فقدان خستگى، استفراغ، گيجى، تهوع، حالت شامل آن كه عالئم شود مى مشاهده

 .هوشيارى كاهش شاش،اغت دليل، نشاط بى ، حالت تغيير مختصر،

 .است اشتعال قابل غير گاز اين حريق

 .شود انفجار يا حريق باعث تواند مى پذىر احتراق مواد با اكسيژن تماس انفجار

 

 کمکهاي اوليه -۳

 

 .نيست محرك گاز اين .است نشده مشخص تماس با چشم

 .نيست محرك گاز اين .است نشده مشخص تماس با پوست

 .نيست متداول شغلى هاى مواجهه در گاز اين خوردن بلعيدن و خوردن

 تنفس
 آلودگى مولد منبع يا مصدوم فرد شد، نمايان تنفسى مشكالت و عالئم اگر

 .نمائيد مراجعه پزشك به سريعًا و برده آزاد به هواى را

  اطالعات پزشكي

 

 اطفاء حريق -۴
 

 خطر آتش گيري
 اكسيژن حال اين با ) سوزد نمى ماده اين( يستن اشتعال قابل اكسيژن 

 سبب زيرا دارد انفجار و حرىق براى جدى خطر گازى با حالت خالص
 .شوند مى رفتن حريق باال و ترويج

 اكسيژن حاوى كه هايى حريق كردن خاموش براى آب زيادى مقدار از نحوه مناسب اطفاء
 .كنيد استفاده اطفاء مناسب است، نحوه

 محافظت منطقه از يا كنيد رعايت را ايمن فاصله حريق كردن خاموش براى وضيحاتساير ت
 .كنيد حريق اطفاء به شده اقدام



 طالقاني واحد بهداشت محيط مركز سوانح)                 (MSDSات ايمني مواد شيميايياطالع 

 
 احتياطات شخصي  -۵

 

 .نيست دست در اطالعاتى حفاظت پوست 

 است بهتر بيشتر ايمنى براى اما است، نشده مورد اين در خاصى راهنماى حفاظت چشم

 .شود استفاده شيميايى مواد مخصوص ايمنى هاى ازگوگل

 .نيست دست در اطالعاتى حفاظت بدن

 خاصى راهنماى . نيست نياز مورد تنفسى حفاظت تجهيزات موارد اكثر در حفاظت تنفسي

 گاز اين با مواجهه كه ها موقعيت از بعضى در . ندارد وجود اين مورد در

 حفاظت هاى سيستم است مكنم )است زياد گاز اين فشار( است سنگين

 .باشد نياز مورد تنفسى

 

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي -6

 گاز حالت فيزيكي

 رنگ بى رنگ

 بو بى بو

 است حل قابل كمى مقدار به حالليت در آب

 
 كاربرد -7

 با اكثرًا ماده اين .شود مى هاستفاد ها كوره در اكسيژن از فوالد صنعت در عظيمى بطور .دهد مى تشكيل را ما پيرامون هواى % 21اكسيژن 

 پوشش كردن، سفت و سابيدن جوشكارى، برش، عمليات در شود، مى استفاده  )فلزكارى( آهنى غير فلزات استخراج و ذوب در دىگر گازهاى

 كربن و هيدروژن طمخلو( تركيبى تهيه گازهاى براى اكسيدكننده، عامل عنوان به همچنين است، استفاده كردن،مورد آب بى و دادن، تميزكردن

 نيروى عنوان به صنعتى، و شهرى هاى ذباله اكسيد براى اسيدنيترىك، و استيلن درتهيه آمونياك، و متانول بنزىن، تهيه براى  )منوكساىد

 هاى درمان منظور به گاز اين از همچنين .است استفاده مورد كند، مى حمايت را زيستن و زندگى كه گازى عنوان به و نقليه، دروسايل محركه

 شود مى استفاده بيهوشى و اوليه، هاى كمك ه برنام در پزشكى،
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 ماهيت ماده -1

 

 )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي  -2

 مواد خورنده مواد محرك مواد آتشگير مواد سمي لوزي خطر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام شيميايي
 هيدروكسيد پتاسيم+هيدروكويينون

 

 devalex نامهاي مترادف

  فرمول شيميايي

 داروي ظهور    
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 هشدارهاي حفاظتي -3

 تماس باچشم
در تماسهاي حاد موجب تحريك چشم و حتي بدليل وجود خاصيت قليائي و هيدروكينون باعث آسيب به 

 .احتمال آسيب مزمن وجود ندارد . قرنيه ميشود

 .تكرارتماسهاي پوستي در دراز مدت باعث بروز تحريك و حساسيت پوستي ميشود تماس با پوست

 عيدن و خوردنبل
مسموميت سيستميك بعلت بلع اين ماده . بلعيدن محلول غليظ باعث تحريك دهان و معده ميشود  .

 .انتظار نميرود

 .در شرايط طبيعي هيچ نوع بخار سمي متصاعد نميكند  تنفس

 .متصاعد ميكند CO , SO2در صورت قرارگرفتن در مجاورت آتش گازهاي سمي  –قابل اشتعال نيست  حريق

 خطر انفجار ندارد انفجار

 اثرات زيست محيطي
در كوتاه مدت موجب كاهش اكسيژن محلول در آب شده و قليائيت آب را افزايش ميدهد و موجب از 

 .بين رفتن گياهان و موجودات زنده ميشود

 كمكهاي اوليه -4

 

 تماس با چشم
وي آب تميز چشمها را بشوئيد و به سرعت و با استفاده از چشم شوي يا پيست محت

 .بالفاصله به پزشك مراجعه نمائيد

 تماس با پوست
بالفاصله همه لباسهاي آلوده به اين ماده را ازتن خارج كنيد و پوست را با آب سرد 

درصورت . شست و شو دهيد ) غيرصابوني( و يك پاك كننده طبيعي و غير قليائي 
 .مراجعه كنيد مشاهده هرگونه تحريك پوستي به پزشك

 بلعيدن و خوردن
ليوان آب بنوشيد وادار به  2دهان را با مقادير زيادي آب پاكيزه بشوئيد بعد حدود 

 .استفراغ نكنيد و بسرعت به پزشك مراجعه نمائيد

  تنفس

 اطفاء حريق -5

 غير قابل اشتعال خطر آتش گيري 

مناسب نحوه 
 اطفاء

 

  ساير توضيحات
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 احتياطات شخصي  -6

 

دستكش التكس . از دستكش محافظ مخصوص مواد شيميايي استفاده كنيد حفاظت پوست 
 نامناسب است

). حداقل ميزان حفاظت بعمل ميآيد( از عينك محافظ با شيلدكناري استفاده كنيد حفاظت چشم
چشم شوي و يا پيست محتوي آب تميز براي شست و شوي چشمها بايد 

 .شددردسترس با

  حفاظت بدن

  حفاظت تنفسي

 مشخصات فيزيكي و شيميايي -7

 مايع حالت فيزيكي

 زرد رنگ رنگ

 بوي ماليم بو

 كامال محلول است حالليت در آب

 كاربرد -8
 در ظهور فيلمهاي راديولوژي
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 ماهيت ماده -1

 

 )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي  -2

 مواد خورنده مواد محرك مواد آتشگير مواد سمي لوزي خطر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام شيميايي

 A ,Bبخش  2تشكيل شده از 

 اسيد بوريك بي سولفات سديم تات آمونيوماس تيوسولفات آمونيوم Aبخش 

 اسيد سولفوريك سولفات آمونيوم Bبخش 

 
 fixaplus نامهاي مترادف

  فرمول شيميايي

 داروي ثبوت     
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 هشدارهاي حفاظتي -3

 Bبخش  Aبخش  

 نداردآسيب شديدي بجز تحريك و التهاب چشم . ر تماسهاي حاد موجب تحريك و سرخي چشم ميشودد تماس باچشم

 .باعث تحريك پوست ميشود تماس با پوست

 بلعيدن و خوردن
باعث حالت تهوع و استفراغ ميشود ولي ايجاد 

 .مسموميت سيستميك نميكند
شديد ايجاد  باعث تحريك دهان و گلو شده ولي آسيب

طوالني مدت باعث تجمع آلومينيوم ر تماسهاي د. نميكند
 )آلومينيوم بدليل وجود سولفات( ر بدن ميگرددد

 تنفس
احتمال تحريك يا سوختگي پوشش مخاطي 

در شرايط عادي .سيستم تنفسي وجود دارد 
 نداردهيچگونه بخارات سمي 

آسم و ساير مشكالت  –موجب تحريك سيستم تنفسي 
 .تنفسي ميشود

 قابل اشتعال نيست تعال نيستقابل اش حريق

 قابليت انفجار ندارد قابليت انفجار ندارد انفجار

 .در كوتاه مدت موجب كاهش اكسيژن محلول در آب شده و اكوسيستم آبي را تخريب ميكند اثرات زيست محيطي

 كمكهاي اوليه

 

حتوي آب تميز چشمها را بشوئيد و به سرعت و با استفاده از چشم شوي يا پيست م تماس با چشم
 .بالفاصله به پزشك مراجعه نمائيد

 تماس با پوست
بالفاصله همه لباسهاي آلوده به اين ماده را ازتن خارج كنيد و پوست را با آب سرد 

درصورت . شست و شو دهيد ) غيرصابوني( و يك پاك كننده طبيعي و غير قليائي 
 .شك مراجعه كنيدمشاهده هرگونه تحريك پوستي به پز

 بلعيدن و خوردن
ليوان آب بنوشيد وادار به  2دهان را با مقادير زيادي آب پاكيزه بشوئيد بعد حدود 

 .استفراغ نكنيد و بسرعت به پزشك مراجعه نمائيد

  

در صورت بروز مشكالت تنفسي به . فرد مسموم را به هواي آزاد منتقل كنيد  تنفس
 .پزشك مراجعه نمائيد
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 اطفاء حريق -4

 ندارد خطر آتش گيري 

  نحوه مناسب اطفاء

  ساير توضيحات

 

 احتياطات شخصي  -5

 

دستكش التكس . از دستكش محافظ مخصوص مواد شيميايي استفاده كنيد حفاظت پوست 
از تماس پوستي با اين ماده اجتناب كرده و براي شست و شوي .نامناسب است 

 لولهاي غير صابوني استفاده نمائيددستها از مح

). حداقل ميزان حفاظت بعمل ميآيد( از عينك محافظ با شيلدكناري استفاده كنيد حفاظت چشم
چشم شوي و يا پيست محتوي آب تميز براي شست و شوي چشمها بايد 

 .دردسترس باشد

  حفاظت بدن

 .فاده از ماسك  شيميائي نيستدرصورت كافي بودن سيستم تهويه نياز به است حفاظت تنفسي

 مشخصات فيزيكي و شيميايي -6

 Bبخش  Aبخش  

 مايع  مايع حالت فيزيكي

 بي رنگ زرد بسيار كم رنگ رنگ

 كامال محلول است كامال محلول است حالليت در آب

 كاربرد -7
 راديولوژي

 


