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روشهای اضطراری برای آزمایشگاههایمیکروبیولوژیکی
کارکنان این آزمایشگاه باید هرگونه مایعات و بافتهای بدن را آلوده و خطرناا

مسواون نیایناد و میاامد ااادامات

پیشگیرانه را در ارمباط با آنها به کار گیرند.
 اقدامات اولیه در هنگام برخورد با زخم ها ،بریدگی و خراشها:
ابتدا لباس یا پوشش ناحیه آسیب دیده خارج شده سپس سطح زخم را با مسلول ضد عفوند کننده مناساب شوتشاو
دهید .فرد آسیب دیده را باید به مراکز درماند انتقال داده شود و اطالعات کامل نسوه بروز آسیب و نوع عامل پاامونن
موجود در نیونه به پزشک گزارش شود.
 اقدامات اولیه در هنگام بلع مواد عفونی:
روپوش و سایر پوششهای اییند از بدن فرد آسیب دیده خارج گردد .نوع ماده بلعیده شده و مبعات آلودگد باا عامال
پامونن موجود در آن ضین انتقال بییار به مراکز درماند ،گزارش داده شود.
 آزاد شدن آیروسلها از مایعات آلوده
خارج نیودن فرد حادثه دیده از مسل حادثه و ارجاع شخص به مراکاز درمااند ساپس مینوعیات ورود باه مسال ماا
پاکوازی کامل و نصب عالمت مناسب به منظور مینوعیت ورود در ضین پوشیدن لباس حفاظتد مناساب و اساتفاده
از ماسک مناسب در زمان ضدعفوند کردن الزامد است.
 شیوه صحیح نظافت در صورت ریخته شدن نمونههای آلوده
با موجه به نوع ماده خطرنا

زیوتد نظافت را مدموان به یکد از روشهای زیر انجام داد:

 میکرواورگانیسمهای کشت شده مربوط به سطح ایمنی دوم (پیوست یک):


ابتدا افرادی را که در آزمایشگاه هوتند را آگاه کنید.



مجهیزات اییند شخصد مناسب بپوشید.



مسل آلوده با کاغذ جاذن الرطوبه مناسب یا دستیال کاغذی پوشانده شود.



مسلول غلظ سفید کننده خانگد یا مسلول رایق شده  1به  11آن را در اطراف مسل آلوده به سیت مرکاز،
بهطوریکه باعث گوترش آلودگد و مرشح به اطراف نشود ریخته و  01دایقه در هیین حالت بیاند.



با استفاده از کاغذ جاذن الرطوبه یکبار مصرف یا دستیال کاغذی ،از اطراف مسل آلودگد باه سایت مرکاز
خشک شود.
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بعد از خشک شدن ،مجدداً با دستیال آغشته به مسلول ضدعفوند مناسب ،مسل مورد نظر گندزداید شود.



دستیال های استفاده شده در کیوه مناسب پالستیکد غیراابال نفاوذ گذاشاته و ابال از دفاا باا اماوکالو
استریل شود.

 میکرواورگانیسم های کشت شده مربوط سطح ایمنی سوم (پیوست یک):


کارشناس موئول آزمایشگاه را به سرعت مطلا کنید.



سپس نوبت به خارج نیودن لباس آلوده و کلیه کاربران از مسال ااادام و مینوعیات ورود افاراد باه مسای ماا
فرونشوت ذرات معلق در هوا و رفا آلودگد در دستور کار ارار گیرد.



بالفاصله سطح مایعات آلوده را با پارچه یا حوله کاغذی بپوشانید.



مواد ضدعفوند کننده بر روی الیهها ریخته شود و برای مدت زماند کافد بااد بیاناد؛ ساپس اطعاات و ظاروف
شکوته را جیا آوری کنید.



سطح آلوده را باید مجدداً با مواد ضدعفوند کننده شوتشو دهید.



در انتها وسایلد که در حین فرآیند پاکوازی آلوده شدهاند باید موس مواد مربوطه ضدعفوند و اموکالو شوند.



در کلیه مراحل پوشیدن دستکش ضروری است.



نظافت کنندگان باید دستکش و ماسک مخصوص بپوشند و مسافظ مخصوص روی کفش خود بکشند.

 نکات مهم هنگام شکسته شدن لولههای حاوی نمونههای آلوده در زمان سانتریوفیوژ نمودن


بالفاصله دستگاه سانتریفیون را خاموش نیوده و درن آن را حداال به مدت نیم ساعت بوته نگه داریاد ماا ذرات
معلق رسون نیایند.



چنانچه بعد از باز نیودن درن دستگاه مشاهده شد لولهها شکوتهاند ،باید درن ساانتریفیون را بارای مادت نایم
ساعت دیگر بوت و طد مراحل کار از دستکشهای ضخیم الستیکد که بر روی آنها دستکش یکبار مصرف نیز
پوشیده شده است ،استفاده کنید.




به کیک پنس و پنبه اطعات لولههای شکوته شده و مایعات ریخته درون سانتریفیون را جیا آوری کنید.
اطعات لولههای شکوته شده ،رومور و درن آن و سایر اجزا متسر

دستگاه در مایا ضدعفوند کننده اارار داده

شوند.


سایر لولههای سالم نیز به طور جداگانه در هیان ماده ضدعفوند کننده ارار داده شود.



سطح داخلد دستگاه باید با دستیال آغشته به ماده ضدعفوند با غلظت مناسب شوته شود و سپس با آن پاا
شده و در آخر خشک شود.
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خطرات ناشی از مواد شیمیایی در آزمایشگاهها
کارکنان آزمایشگاههای میکروبیولونیکد و دیگر آزمایشگاهها در معرض مخاطرات شیییاید جدیماری نیاز مادباشاند لاذا
مدبایوت این افراد (کاربران) از دانش و اطالعات کافد در ارمباط با اثرات سید ماواد شایییاید و آسایبهاا و مشاکالمد کاه
میکن است این مواد در زمان حیل یا نگهداری برای فرد ایجاد کنند (از ابیل :آمش سوزی ،میاس پوستد ،بلا ،استشیام ،آزاد
شدن یا ریخته شدن مواد در مسی و غیره) ،برخوردار باشند.
 مواد شیمیایی خشک:


مدموانند با هیدیگر نگهداری شود ولد بهتر از مواد معدند و آلد جدا باشند.

 مواد شیمیایی مایع:
 مواد شیییاید مایا باید متناسب با ماهیت آنها در ظروف مخصوص (ظروف میره ،پلد امیلن ،شیشهای و )...نگهاداری
شوند.

 نگهداری ایمن مواد شیمیایی
مواد قابل اشتعال:
 مواد شیییاید اابل احتراق و اشتعال را از مکانهای زیر خارج کنید:


مسیطد که در آن از شعله موتقیم و سطوح بویار داغ استفاده مدشود.



مسیطد که در آن دستگاههای مکانیکد و الکتریکد نا مطیئن در حال کار کاردن اسات( .باه دلیال احتیاال
جراه زدن)

 مواد اابل اشتعال باید در کابینتهای مخصوص نگهداری شوند .این کابینتها باید از منابا شعله وحرارت دور باشند
یا در یک مکان مخصوص که به هیین منظور درنظر گرفته شده نگهداری شوند.
 در صورمد که از یخچال و فریزر استفاده مدشود باید موس متخصصین مایید شود کاه خطار ایجااد جرااه و آماش
سوزی موس آنها وجود ندارد.
 جنس کف آزمایشگاه از جنود باشد که مولید الکتریویته نکند.
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مواد واکنش دهنده:
 جداسازی و مفکیک عوامل اکونده ،واکنش زا با آن و خود به خود مشتعل شونده که عالئم آنها به مفکیاک از چا
به راست در باال نیایش داده شده است.
 مواد اابل احتراق ،اکوید کننده و احیا کننده باید از هم جدا باشند.


مواد اکوید کننده باید دور از حاللها در مکاند سرد و بدون رطوبت نگهداری شوند زیرا در اثر مرکیب شدن با ماواد
اابل اشتعال مشکیل مواد اابل انفجار مددهند.

 مرکیبات خودسوز از مواد اابل اشتعال جدا شوند.
 آن از مواد شیییاید واکنش پذیر با آن مفکیک شود.
 مواد شیییاید که به واسطه گرمای دروند خود ناپایدار هوتند باید در یخچالهای خاص نگهداری شوند.
 مواد اکونده در زیر کاسه دستشوید نگهداری نشود.

مواد آتش گیر:

مسلولهای آمش گیر:
 مقادیرکم مسلولهای آمشگیر را در شیشههاید که درپوش آن از جنس PTFEمدباشد نگهداری کنید.
 مقادیر زیادمر این مسلولها در سیلندرهای فلزی (مانند سیلندر گاز) نگهداری شوند.


یک سوزن مخصوص به دریچه خروجد آن وصل مدشود و بوسیله یک سرنگ کامالً خشک ،هوای داخل سایلندر باا
یک گاز بد اثر آرگون یا نیترونن جایگزین مدشود.

جامدات آمش گیر:
 جامدهای آمشگیر خفیف (مانند لیتیم آلومینیوم هیدرید یا سدیم هیدرید) را مدموان برای نگهاداری طاوالند مادت
در ظروفد که فضای آن با یک گاز خنثد (آرگون یا نیترونن) پر شده است ،نگهداری کرد.
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مواد منفجر شونده:
 این گونه مواد در مجاورت حرارت شعله ،جراه یا هر عامل دیگری نظیر ضربه یا اصصکا

منفجر مادشاوند .لاذا

بایوتد این مواد در ظروف و مسلهای خاص و ایین نگهداری شوند.

مواد خورنده:
 ابل از کارکردن با ماده خوردنده باا خطارات احتیاالد و وساایل کااار مااورد نیاااز آشاانا شااوید و از مجهیاازات
مسافظات شخصد مانند لباس کار ،دستکش ،عینک مسافظ ،کفش مناسب و ...استفاده کنید.
 مواد در افوههاید مقاوم در مقابل خوردگد که دارای لبه به سیت باال مدباشاند نگهاداری شاوند .نبایاد مایعاات را
باالمر از سطح چشم ذخیره کرد.
 اسیدها و بازها نباید با هم ذخیره شوند.
 ظروف این مواد باید دوجداره باشد.
 ظروف حاوی مواد خورنده را با احتیاط حیل کرده و مواا بازکردن درن آن عقب بایواتید و در صاورمد کاه ماااده
مایا است در زیر هود با آن کار کنید.
اقدام فوریتی :در صورت تماس با چشم یا پوست فوراً با مقادیر زیادی آب شسته و به کارشناس آزمایشگاه جهت
شستشو با محلول مخصوص مراجعه کنید .در صورت بلعیدن به سرعت آب بنوشید.

مدیریت درمان ضایعات پوستی:
 شوتشو با آن را ما زمان رسیدن نیروهای امدادی اطا نکنید.
 هرگز از یخ ،روغن ،پیاد سوختگد ،کرم و مانند اینها استفاده نکنید و ما رسیدن نیروهاای امادادی ،ناواحد اسایدی
شده را فق با آن بشویید.
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مدیریت درمان ضایعات چشمی
شدت صدمات ناشد از الیاها شدیدمر از اسیدها است .آمونیا

خشک در کیتر از یک دایقه به داخل فضای ادامد چشم نفوذ

مدکند .مسیل چشم نوبت به سوختگد اسیدی بیشتر از الیاید است.
 ابتدا باید بدون در نظر گرفتن ماهیت اسیدی یا الیاید سریعاً شوتشو را با چشم شوهای نصب شده در آزمایشگاه به
مدت حداال ده دایقه آغاز نیود و سپس مصدوم سریعاً به مرکز چشم پزشکد منتقل گردد.
در صورمد که مواد شیییاید به شیوه ناصسیح در کناار هیادیگر نگهاداری شاوند میکان اسات باا هیادیگر واکانش داده و
مسصوالت خطرنا

مولید کنند؛ گاهد اواات نگداری ناصسیح مواد شیییاید عالوه بر آلودگد ،باعث هدر رفتن مواد و کاهش

خواص و اثرات مواد شیییاید مدشود .جدول مطابق مواد شیییاید با مواد ناسازگار در پیوست دو ارائه شده اسات .هیچناین
به منظور برچوبگذاری روی ظروف مواد و مسلولهای شیییاید ،جدول موصیفد برچوابگاذاری اییناد و مخااطرات ماواد
شیییاید در پیوست سه ارائه شده است.

 شیوه صحیح نظافت در صورت ریختن مواد

مواد جامد:
 باید مواد جامد با احتیاط و با استفاده از جارو جیا شود و نباید به ظرف اصلد برگردانده شوند چون حداال با گرد و
غبار آلوده شده است.
 پا

کردن مسل با اسفنج مرطون انجام شود .مواد شیییاید جیا شده نباید به سطل زباله ریخته شود چراکاه ایان

مواد زباله معیولد نیوتند .در مورد مایعات اضیه فرق مدکند و مدمواند خیلد خطرنا

باشد.

مایعات:
 افراد باید از مسل دور شوند و به کارشناس آزمایشگاه اطالع دهند.
 بهتر است در صورمد که حجم مایا ریخته شده زیاد باشد با ماسه (اگر در آزمایشگاه وجود داشاته باشاد ).ماانعد را
درست کنیم ما از پخش بیشتر آن در کف مسی آزمایشگاه جلوگیری شود.
 سپس از مواد جاذن یا بالشهای جاذن برای جذن مواد استفاده نیاییم.
 باید گوشزد شود که پا

کردن مسل کاری است که نیاز به مهارت دارد و نباید خودسرانه عیال شاود چاون میکان

است سالمتد فرد به خطر بیافتد ،مگر اینکه مایا ریخته شده آن یا یک مایعد بد خطر باشد.
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 باید از دوشهای اضطراری هنگام پاشیده شدن یا ریختن مواد شیییاید روی لباسیان استفاده کنیم.
 از شوتن و پوشیدن لباس آلوده به مواد شیییاید و مرطون جداً باید خوداری شود.
 نباید لباس و کفش آلوده به مواد شیییاید و خیس را بپوشیم.
 در صورت لزوم اویتهای آغشته شده لباس بریده شود.
 بعد از دوش اضطراری حتیاً باید به درمانگاه مراجعه شود.
 بدمرین چیزی که برای یک شخص در آزمایشگاه مدمواند امفاق بیافتد ریختن مواد شیییاید به چشم است به هیین
دلیل حتیاً باید هنگام کار در آزمایشگاه از عینکهای مسافظ چشم استفاده شود.

مدیریت درمان هنگام ریختن اسید و باز روی بدن:
سریعاً باید شوتشوی بدن با آن یا نرمال سالین آغاز گردد .در صورمد که لباس مصدوم با مواد شیییاید آلوده شده باشد بایاد
لباسها ابل از شوتشو خارج شوند و برای خارج کردن آنها از دستکش پالستیکد استفاده شود .میام اویتهای جامد ماواد
شیییاید اابل مشاهده ،موس پنس ابل از شوتشو برداشته شوند .شوتشو به صورت مالیم و با فشار آن کم به مدت حاداال
 01دایقه انجام شود .فشار باالی آن منجر به پخش شدن مواد شیییاید و نفوذ به چشم و دیگر منافذ خواهد شد.

مدیریت هنگام ریختن حاللها و مایعات قابل اشتعال:
 اگر حالل ریخته شده مقدار کید داشته باشد در حدود 111میلد لیتر ،براحتد از طریق جاذنها مادماوان مسال را
پا

کرد.

 اگر مقدار مایا ریخته شده خیلد زیاد باشد حتیاً باید از کارشناس آزمایشگاه کیاک خواسات چاون احتیاال آماش
سوزی با یک جراه کوچک وجود دارد.
 باید از ماسک منفود استفاده شود ما از بخارات احتیالد در امان باشید.
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شیوه ضدعفونی کردن سطوح و وسایل آزمایشگاهی
 ضدعفونی سطوح کاری آزمایشگاهی
بعد از امیام کار روزاناه و هیچناین پاس از وااوع آلاودگد بایاد ساطوح کااری را فاوراً باا مااواد ضاادعفوند کننااده مانااند
هیپوکلریات سدیم با رات  ۵گرم در لیتر یا  1/۵گرم درصد و یا هر گوناه مسلاول سافیدکننده خاانگد کاه باا نوابت یک باه
ده رایاق شاده باشاد باه شرط اینکه دارای کلر فعال % ۵باشند و یا مسلولهای مجارمد ،ضدعفوند نیود.
 ضدعفونی وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
کلیه وسایل و مجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه بایاد براسااس برناماه نگهاداری معریاف شاده ،بطاور مرماب مییاز شاده و
پاس از واوع هر آلاودگد و هیچناین ابال از انجاام معییار ،سارویس و کالیبراسایون ضادعفوند گردنااد .ماااده ضاادعفوند
کنناده مناساب ،الکل  % ۰1یا مسلولهای مجارمد است که در دستورالعیل دستگاه به آنها اشاره شده یا مورد مائید است.

 شستن وسایل شیشهای
ابل از شوتشوی وسایل شیشهای آلوده ،ابتدا باید آنها را ضد عفوند کرد .در صورت وجود مواد الیاید در وسایل مورد نظر بایاد
با استفاده از کلریدریک اسید با غلظت  ۵%خثند شود و برعکس ،سپس چند بار با آن معیولد و بعد با آن مقطر شوته شود.


وسایل شیشهای نو که برای اولین بار مورد استفاده ارار مدگیرند ،باید با شویندهها شوت و شو داده شده و سپس باا
آن لوله کشد آبکشد شوند.



اگر بعد از چند مرمبه عیل شوت و شو ،باز هم مواد الیاید آزاد شده وجود داشت ،آن وسایل مدبایوات دور ریختاه
شوند و مورد استفاده ارار نگیرند.

 شستن پیپت
پیپتها به مدت  0۲ساعت در مسلول مییز کننده ارار داده شوند .سپس یا از طریق دستد یا باه کیاک دساتگاه آن را باا آن
شوته و بعد از آن چند بار با آن مقطر شوته شود .جهت خشک کردن پیپتها ،حجام کیاد از اساتون و هاوا بطاور ماداوم و
متناون استفاده شود و در نهایت بخش خارجد پیپتها با پارچه مییز خشک شود .برای پیپتهاید که برای مایعات پرومئیندار
مانند خون استفاده شده ،بهتر است آن ها را در مدت زمان کم در مسلول غلیظ هیدروکوید سدیم ارار داد .پیپتهااید کاه در
مهیه رنگ استفاده مدشوند نیز باید با کلریدریک اسید شوته شوند.
 ضدغفونی و استریل کردن وسایل شیشهای
میامد وسایل آلوده شیشهای بایوتد داخل کیوه مخصوص گذاشته شده و سپس داخل دستگاه اموکالو اارار گیرناد و پاس از
امیام عیلیات موس دستگاه ،وسایل از دستگاه و کیوه خارج شده و شوتشو داده شوند.
9

شیوه برخورد با مصدوم دچار برق گرفتگی
 در صورت میاس مصدوم با برق شهری ،باید هرچه سریعتر برق را اطا و وی را با اجوام چوبد خشک از منباا بارق
گرفتگد جدا کرد.
 در صورت احتیال ایجاد صدمات ستون فقرات ،حتد االمکان از حرکت دادن مصدوم خودداری شود.
 بایوتد از باز بودن راه هواید منفود مصدوم مطیئن شد و اجوام خاارجد مانناد دنادان مصانوعد را از دهاان وی
خارج کرد.
 ضین اطالع رساند به کارشناس آزمایشگاه و انتظامات ،مصدوم در اولین فرصت به مراکز درماند انتقال داده شود.

11

1پیوست
✓ نمونه مواد بیولوژیکی در سطوح مختلف ایمنی زیستی
:1 ایمنی زیستی سطح
Canine adenovirus types 1 and 2
Bovin enterovirus
Infectious Canines H.virus
Saccharomyces cerevisiae

Agrobacterium tumefaciens
Escherichia coli k-12
pseudomonas fluorescens
Bacillus subtilis
:2 ایمنی زیستی سطح

Vibrio parahaemolyticus
Vibrio cholerae (including El Tor)
Yersinia pestis
Herpes simplex virus
HIV
Blastomyces dermatitidis
Cryptococcus neoformans
Microsporum spp
exophiala dermatitidis
fonsecaea pedrosoi
sporothrix schenckii
Trichophyton spp
Entamoeba histolytica
Cryptosporidium spp
Giardia spp
Naegleria fowleri
Plasmodium spp
Strongyloides spp
Taenia solium
Toxoplasma spp
Trypanosoma spp

Chlamydia pneumonia
Enterobacter spp
Mycoplasma pneumonia
Yersinia pseudotuberculosis
Campylobacter fetus
Campylobacter coli
Jejuni
Trachomatis
Clostridium botulinum
Tetani
Corynebacterium diphtheria
Legionella spp
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitides
Pseudomonas pseudomallei
Salmonella spp
Shigella boydii
dysenteriae
flexneri sonnei

treponema pallidum
Vibrio vulnificus

:3 ایمنی زیستی سطح
Herpesvirus simiae (B virus)
hepatitis A
rift valley fever
VSV exotic strains
Yellow fever (wild type)
Coccidioides immitis
Histoplasma capsulatum

Yersinia pestis
Brucella abortus
Chlamydia psittaci
Pseudomonas mallei
Mycobacterium tuberculosis
Bacillus anthracis
Francisella tularensis
Mycobacterium bovis
Rickettsia rickettsii
West nile fever

پیوست2

جدول تطابق مواد شیمیایی با مواد ناسازگار
ماده شیمیایی

ناسازگار با...

اسيد استيک

عوامل اكسيدكننده  :مانند اسيد كرميک -اسيد نيتريک -تركيبات هيدروكسيل دار –
اتيلن گليكول – پركلريک اسيد -پراكسيدها -پرمنگناتها

استون

اسيد نيتريک -اسيد سولفوريک -ساير عوامل اكسيدكننده

استيلن

كلر -برم -مس -فلئور -نقره -جيوه

فلزات قليايي و قليايي خاكي
مانند :پودر آلومينيوم-
منيزيم-كلسيم -ليتيم-
سديم -پتاسيم

آب -تتراكلريد كرين -ساير تركيبات هيدروكربني كلردار -دي اكسيد كربن -هالوژنها

آمونياك(بي آب)

جيوه (مثالً در فشارسنج جيوه اي) -كلر -هيپوكلريت كلسيم-يد -برم -هيدروفلوريک
اسيد

نيترات آمونيوم

اسيدها -پودر فلزات -محلولهاي قابل اشتعال -كلراتها -نيتريت ها -گوگرد -تركيبات
آلي ريز يا مواد قابل احتراق

آنيلين

اسيد نيتريک -پراكسيد هيدروژن

مواد حاوي آرسنيک

عوامل كاهنده

آزيدها

اسيدها

برم

عوامل مربوز به كلر را مشاهده كنيد

اكسيد كلسيم

آب

كربن فعال

هيپوكلريت كلسيم -ساير عوامل اكسيدكننده

كلراتها

نمكهاي آمونيوم -اسيدها -پودر فلزات – گوگرد -تركيبات آلي ريز يا مواد قابل
احتراق

كلر

آمونياك -استيلن -بوتا دي ان – بوتان -متان -پروپان (يا ساير گازهاي بدست آمده از
نفت) – هيدروژن – سديم كاربيد-بنزن – پودر فلزات -تربانتين

اسيد استيک

عوامل اكسيدكننده  :مانند اسيد كرميک -اسيد نيتريک -تركيبات هيدروكسيل دار –
اتيلن گليكول – پركلريک اسيد -پراكسيدها -پرمنگناتها

استون

اسيد نيتريک -اسيد سولفوريک -ساير عوامل اكسيدكننده

استيلن

كلر -برم -مس -فلئور -نقره -جيوه

دي اكسيد كلر

آمونياك -متان -فسفين  -سولفيد هيدروژن

اسيد كرميک (كروميوم تري
اكسيد)

اسيد استيک -نفتالين -كامفور -گليسرول -الكل -محلولهاي قابل اشتعال

مس

استيلن -پراكسيد هيدروژن

سيانيدها

اسيدها

محلوهاي قابل اشتعال

نيترات آمونيوم -اسيد كرميک-پر اكسيد هيدروژن -اسيد نيتريک -سديم پراكسيد-
هالوژنها

هيدروكربن ها (مانند :بوتان-
پروپان -بنزين)

فلئور -كلر -برم -اسيدركرميک -پراكسيد سديم -ساير عوامل اكسيد كننده

اسيد هيدروسيانيک

قليا

اسيد هيدروفلئوريک

پرمنگنات پتاسيم -اسيد سولفوريک

سولفيد هيدروژن

اكسيدهاي فلزي – پودر مس -عوامل اكسيدكننده

هيپوكلريت ها

اسيدها -زغال فعال -آمونياك

يد

استيلن -آمونياك (گاز يا محلول آبي) -هيدروژن

پركلريک اسيد

عوامل كاهنده مانند  :استيک انيدريد -بيسموت و آلياژهاي آن -الكها -كاغذ – پشم -گريس-
روغنها

فسفر (سفيد)

هوا -اكسيژن -قلياها -هالوژنها -اكسيدهاي هالوژن -عوامل اكسيدكننده

پتاسيم

تتراكلريد كرين -دي اكسيد كربن  -آب

پرمنگنات پتاسيم

گليسرول -اتيلن گليكول -بنز آلدئيد -ساير عوامل كاهنده -اسيد سولفوريک

سديم

تتراكلريد كربن -دي اكسيد كربن -آب

پراكسيد سديم

اتانول -متانول -اسيد استيک گالسيال -استيک انيدريد -بنز آلدئيد -كربن دي سولفيد-
گليسرين -اتلين گليكول -اسيتل استات -متيل استات -فورفورال

سولفيدها

اسيدها

سولفوريک اسيد

پرمنگنات ها -آب – محلولهاي آبي -عوامل كاهنده -كلرات ها -پركلرات ها -اسيد نيتريک

پركلريک اسيد

عوامل كاهنده مانند  :استيک انيدريد -بيسموت و آلياژهاي آن -الكها -كاغذ – پشم -گريس-
روغنها

فسفر (سفيد)

هوا -اكسيژن -قلياها -هالوژنها -اكسيدهاي هالوژن -عوامل اكسيدكننده

پیوست3
جدول توصیفی برچسب گذاری ایمنی مواد شیمیایی
در محل بسته نگهداري كنيد

S1

دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد

S2

در جاي خنک نگهداري كنيد

S3

دور از محل زندگي افراد نگهداري كنيد

S4

محتويات را در زير ( مايع مناسب توسط سازنده مشخص مي گردد ) نگهداري كنيد

S5

محتويات را در زير آب نگهداري كنيد

S5/1

محتويات را در زير نفت خام نگهداري كنيد

S5/2

محتويات را در زير روغن پارافين نگهداري كنيد

S5/3

ماده را زير ( گاز خنثي كه توسط سازنده مشخص مي شود ) نگهداري كنيد

S6

زير نيتروژن نگهداري كنيد

S6/1

زير آرگون نگهداري كنيد

S6/2

ظروف را كامال در بسته نگهداري كنيد

S7

ظروف را در جاي خشک نگهداري كنيد

S8

ظروف را در محلي داراي تهويه عمومي مناسب نگهداري كنيد

S9

ظروف را بصورت آب بندي شده نگهداري كنيد

S12

دور از مواد غذايي ،نوشيدني ها و غذاي حيوانات نگهداري كنيد

S13

دور از ( مواد ناسازگاري كه سازنده مشخص مي كند) نگهداري كنيد

S14

دور از مواد احياكننده  ،مواد اسيدي و قلياها تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيد

S14/1

دور از مواد اكسيد كننده ،مواد اسيدي و تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيد

S14/2

دور از آهن نگهداري كنيد

S14/3

دور از آب و قلياها نگهداري كنيد

S 14/4

دور از اسيدها نگهداري كنيد

S 14/5

دور از قلياها نگهداري كنيد

S 14/6

دور از فلزات نگهداري كنيد

S 14/7

دور از مواد اكسيد كننده و مواد اسيدي نگهداري كنيد

S 14/8

دور از مواد آلي قابل اشتعال نگهداري كنيد

S 14/9

دور از اسيدها  ،مواد احياء كننده و مواد قابل اشتعال نگهداري كنيد

S 14/10

دور از مواد قابل اشتعال نگهداري كنيد

S 14/11

دور از حرارت نگهداري كنيد

S 15

دور از منابع اشتعال نگهداري كنيد  -سيگاركشيدن ممنوع

S 16

دور از مواد قابل اشتعال (جامد) نگهداري كنيد

S17

ظروف را با دقت حمل و باز نمائيد

S 18

در هنگام كار از خوردن و آشاميدن بپرهيزيد

S 20

در هنگام كار از استعمال دخانيات بپرهيزيد

S 21

بخارات ماده را استنشاق نكنيد

S 22

گازها ،بخار  ،فيوم  ،اسپري ماده را استنشاق نكنيد

S 23

گاز ماده را استنشاق نكنيد

S 23/1

بخار ماده را استنشاق نكنيد

S 23/2

اسپري ماده را استنشاق نكنيد

S 23/3

فيومهاي ماده را استنشاق نكنيد

S 23/4

بخار و اسپري ماده را استنشاق نكنيد

S 23/5

از تماس ماده با پوست خودداري كنيد

S 24

از تماس ماده با چشمها خودداري كنيد

S 25

در صورت تماس ماده با چشمها ،چشمها را با آب فراوان بشوئيد و سپس به پزشک مراجعه كنيد

S 26

فورا همه لباسهاي آلوده را از تن در آوريد

S 27

بعد از تماس ماده با پوست ،فورا پوست را با …… فراوان بشوئيد ( توسط سازنده مشخص مي شود )

S 28

بعد از تماس ماده با پوست ،فورا پوست را با آب فراوان بشوئيد

S 28/1

بعد از تماس ماده با پوست ،فورا پوست را با آب فراوان و صابون بشوئيد

S 28/2

بعد از تماس ماده با پوست ،فورا پوست را با آب فراوان و صابون بشوئيد و در صورت امكان با پلي اتيلر
پوست را بشوئيد.

S 28/3

بعد از تماس ماده با پوست ،فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول  300و اتانول (  ) 2:1همراه آب بشوئيد

S 28/4

بعد از تماس ماده با پوست ،فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول  400بشوئيد

S 28/5

بعد از تماس ماده با پوست ،فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول  400بشوئيد و سپس پوست را با آب فراوان
بشوئيد

S 28/6

بعد از تماس ماده با پوست  ،فورا پوست را با آب و صابون اسيدي بشوئيد

S28/7

از ريختن مواد به داخل فاضالب خودداري كنيد

S 29

هرگز آب را به اين ماده اضافه نكنيد

S 30

احتياطهاي الزم را در برابر الكتريسيته ساكن رعايت كنيد

S 33

اين ماده و ظروف آن بايد با يک روش ايمن دفع شوند

S 35

از لباسهاي مناسب حفاظتي استفاده كنيد

S 36

از دستكش ايمني مناسب استفاده كنيد

S 37

در هنگام نبود تهويه كافي از تجهيرات تنفسي مناسب استفاده كنيد

S 38

از عينک ايمني يا نقاب حفاظ صورت استفاده كنيد

S 39

براي تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده به اين ماده از ……… استفاده كنيد ( توسط سازنده
مشخص مي شود)

S 40

براي تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده اين ماده از آب فراوان استفاده كنيد

S 40/1

در هنگام حريق يا انفجار از استنشاق فيومهاي ماده خودداري كنيد

S 41

در هنگام ايجاد فيوم يا اسپري ماده از تجهيزات تنفسي مناسب استفاده كنيد

S 42

در هنگام حريق از ……… ( نوع اطفاء كننده حريق توسط سازنده مشخص مي شود ) استفاده كنيد

S 43

در هنگام حريق از آب استفاده كنيد

S 43/1

در هنگام حريق از آب يا پودر اطفاء حريق استفاده كنيد

S 43/2

در هنگام حريق از پودر اطفاء حريق استفاده كنيد – از آب هرگز استفاده نكنيد

S 43/3

در هنگام حريق از دي اكسيد كربن استفاده كنيد – از آب هرگز استفاده نكنيد

S 43/4

در هنگام حريق از ماسه استفاده كنيد – از آب هرگز استفاده نكنيد

S 43/6

در هنگام حريق ازپودر فلزي استفاده كنيد –هرگز از آب استفاده نكنيد

S 43/7

در هنگام حريق از ماسه – دي اكسيد كربن يا پودر اطفاء حريق استفاده كنيد –هرگز از آب استفاده نكنيد

S 43/8

در صورت حادثه و يا احساس نا خوش فورا به پزشک مراجعه كنيد

S 45

در صورت خوردن ماده فورا به پزشک مراجعه كنيد و بر چسب ماده يا ظرف ماده را نشان وي دهيد

S 46

در دماي كمتر از ………… نگهداري كنيد ( توسط سازنده مشخص مي شود)

S 47

در دماي كمتر از  25درجه سانتيگراد نگهداري كنيد
ماده را بوسيله ………… مرطوب نماييد ( ماده مناسب توسط سازنده مشخص مي شود )
ماده را بوسيله آب مرطوب نمائيد

S 47/1
S 48
S 48/1

ماده را تنها در ظروف اصلي آن نگهداري كنيد

S 49

ماده را با مواد ديگر مخلوط ……… نكنيد ( توسط سازنده مشخص مي شود )

S 50

ماده را با اسيدها مخلوط نكنيد

S 50/1

ماده را با قلياها مخلوط نكنيد

S 50/2

ماده را با اسيدهاي قوي  ،بازها ي قوي فلزات غير آهني يا نمک آنها مخلوط نكنيد.

S 50/3

فقط در محلي داراي تهويه عمومي مناسب با ماده كار كنيد

S 51

جهت مصرف داخلي بر روي سطوح وسيع توصيه نمي شود.

S52

از تماس با ماده بپرهيزيد – دستورالعمل هاي تخصصي را قبل از استفاده تدارك ببينيد – براي استفاده
كنندگان حرفه اي محدود مي باشد

S 53

ماده و ظروف آن را در محلهاي مخصوص جمع آوري مواد و زباله هاي خطرناك يا ويژه دفع كنيد.

S 56

از ظروف مناسب جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست استفاده كنيد

S 57

براي اطالعات الزم در مور د بازيافت و استفاده دوباره از ماده به شركت سازنده يا پخش كننده ماده مراجعه
كنيد

S59

اين ماده و ظروف آن بايد بعنوان زباله هاي خطرناك دفع شوند

S 60

از رها سازي ماده در محيط زيست خودداري كنيد  .به دستورالعمل هاي ويژه يا برگه اطالعات ايمني ماده
مراجعه كنيد

S 61

در صورت خوردن بيمار را وادار به استفراغ نكنيد .فورا به پزشک مراجعه كرده و ظرف يا بر چسب ماده را به
وي نشان دهيد

S62

در صورت استنشاق ماده ،بيمار را به هواي تازه منتقل كرده از او بخواهيد استراحت كند

S63

در صورت خوردن ماده  ،دهان را با آب بشوئيد (تنها در صورت هوشيار بودن بيمار )

S64

جدول توصیفی بر چسب گذاری مخاطرات مواد شیمیایی
در صورت خشک بودن ماده قابل انفجار است

R1

خطر انفجار ماده بر اثر ضربه ،اصطكاك ،حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد

R2

خطر شديد انفجار بر اثر ضربه ،اصطكاك ،حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد

R3

خطر تشكيل تركيبات بسيار حساس انفجاري فلزي ماده وجود دارد

R4

بر اثر حرارت ديدن ممكن است منفجر شود

R5

خطر انفجار ماده در تماس يا بدون تماس با هوا وجود دارد

R6

ممكن است باعث ايجاد حريق شود

R7

تماس با مواد قابل اشتعال ممكن است باعث ايجاد حريق شود

R8

امكان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد

R9

قابل اشتعال است

R10

بسيار قابل اشتعال است

R11

به شدت قابل اشتعال است

R12

به شدت با آب واكنش مي دهد

R14

تماس با آب باعث آزاد شدن گازهاي بسيار قابل اشتعال مي شود

R15

امكان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اكسيد كننده وجود دارد

R16

به صورت خود به خود در هوا مشتعل مي شود

R17

در هنگام استفاده امكان تشكيل مخلوط قابل اشتعال ،انفجار بخار ماده با هوا وجود دارد

R18

ممكن است تشكيل پر اكسيد هاي قابل انفجار دهد

R19

در صورت استنشاق زيان آور مي باشد

R20

در صورت تماس با پوست زيان آور مي باشد

R21

در صورت خوردن زيان آور مي باشد

R22

در صورت استنشاق سمي مي باشد

R23

در صورت تماس با پوست سمي مي باشد

R24

در صورت خوردن سمي مي باشد

R25

در صورت استنشاق بسيار سمي مي باشد

R26

در صورت تماس با پوست بسيار سمي است

R27

در صورت خوردن بسيار سمي مي باشد

R28

در اثر تماس با آب گازهاي سمي آزاد مي كند

R29

در هنگام استفاده ممكن است بسيار قابل اشتعال شود

R30

در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي سمي مي شود

R31

در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي بسيار سمي مي شود

R32

خطر ايجاد اثرات تجمعي ماده وجود دارد

R33

باعث ايجاد سوختگي مي شود

R34

باعث ايجاد سوختگي شديد مي شود

R35

باعث تحريک چشمها مي شود

R36

باعث تحريک دستگاه تنفسي مي شود

R37

باعث تحريک پوست مي شود

R38

خطر ايجاد عوارض بسيار شديد برگشت ناپذير وجود دارد

R39

داليل و شواهد محدودي دال بر سرطانزا بودن ماده وجود دارد

R40

خطر آسيب جدي به چشمها وجود دارد

R41

در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد حساسيت شود

R42

در صورت تماس پوستي ممكن است باعث ايجاد حساسيت شود

R43

خطر انفجار ماده بر اثر حرارت ديدن در محيط هاي بسته وجود دارد

R44

ممكن است باعث ايجاد سرطان شود

R45

ممكن است باعث ايجاد آسيب هاي ژنتيكي و وراثتي شود

R46

در صورت تماس طوالني امكان خطر آسيب هاي شديد بهداشتي وجود دارد

R48

در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد سرطان شود

R49

براي آبزيان بسيار سمي است

R50

براي آبزيان سمي است

R51

براي آبزيان زيان آور مي باشد

R52

ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طوالني مدت در محيط هاي آبي شود

R53

براي گياهان سمي است

R54

براي حيوانات سمي است

R55

براي موجودات خاكزي سمي است

R56

براي زنبورها سمي است

R57

ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طوالني مدت در محيط زيست شود

R58

براي اليه ازن خطرناك مي باشد

R59

ممكن است باعث عدم عملكرد و آسيب دستگاه توليد مثل شود

R60

ممكن است براي جنين خطرناك باشد

R61

امكان خطر عدم عملكرد و آسيب دستگاه توليد مثل وجود دارد

R62

امكان خطر آسيب براي جنين وجود دارد

R63

ممكن است براي كودكان شير خوار زيان آور باشد

R64

زيان آور است :در صورت خوردن ممكن است باعث ايجاد آسيب ريوي شود

R65

تماس بلند مدت با ماده ممكن است باعث خشكي و ترك خوردگي پوست شود

R66

بخارات ماده ممكن است باعث خواب آلودگي و سرگيجه شود

R67

امكان ايجاد عوارض غير قابل بازگشت وجود دارد

R68

