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 فهرست

 صفحهعناوين        

         4                                                                                مواد شيميايي

 29                                                                                        سموم 

 36                                                                                 مواد گندزدا
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 ‹‹MSDS››شيميايي مواد ايمني اطالعات

MSDS  ، يا برگه اطالعات ايمني مواد از حروف اول كلماتSafety 
برگه يا (  Sheetو ) اطالعات( Data، ) مواد( Material، و ) ايمني(

تشكيل يافته و به برگه يا ورقه اي اطالق مي شود كه اطالعات ) ورقه
هنگامي كه با مواد شيميايي  .ايمني ماده روي آن درج شده باشد

كنيم امكان بروز حوادث مختلف نظير تماس پوستي،  مختلف كار مي
. يره وجود داردبلع، استشمام، آزاد يا ريخته شدن مواد در محيط و غ

بنابراين بسيار مهم است كه بدانيم در مقابله با اين حوادث چگونه بايد 
نام برگه ه اطالعات الزم براي اين منظور در برگه هايي ب. عمل نمود

توان  گردد كه در موارد اضطراري مي جمع آوري مي MSDSهاي اطالعات ايمني مواد يا همان 
  .از آنها استفاده نمود

برگه اطالعات ايمني مواد، اطالعات پايه اي درباره مواد يا فرآورده هاي شيميايي را در بر مي 
اين برگه، داراي اطالعاتي پيرامون خصوصيات، پتانسيل آسيب زايي مواد، نحوه استفاده . گيرد

متشكل از متن ها و عبارت هاي  MSDS. ايمن و چگونگي برخورد در مواقع اضطراري است
اين . رد بوده و اطالعات بهداشتي و ايمني مواد شيميايي را بطور خالصه بيان مي كنداستاندا

اطالعات توسط كارشناسان مجرب سازمان هاي بين المللي از شركت هاي سازنده و مراكز كنترل 
اين برگه ها، برگه هاي اطالعات فني هستند و . سموم، جمع آوري و اصالح و بررسي شده است

به خطرات ويژه، كاركردن ايمن و دستورالعمل هاي اضطراري و اطالعات اساسي  اطالعات مربوط
 . مواد شيميايي را براي مصرف و كاربرد آن ها در محيط كار توسط كاربران فراهم مي نمايد

 

 

 

در تمام بخش هاي ) MSDS(كاردكس برگه اطالعات ايمني مواد 
 .بيمارستان موجود است
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 :شيميايي ادوم برچسب
 ماده آن اطالعات مهم و اصلي منبع شيميايي، مواد ظروف روي بر شده نصب هاي برچسب

 مواد خطر با مرتبط استانداردهاي براساس بايد شيميايي مواد سازندگان .است
 نام – سازنده آدرس و نام :مشخصات برچسبي داراي ظرف، هر روي بر osha(cfc29)شيميايي

  .نمايند قيد را آن از استفاده صورت در احتمالي خطرات و شيميايي ماده
 اوليه اقدامات- فيزيكي خواص مانند ديگري اضافي اطالعات شيميايي مواد سازندگان بيشتر

 .كنند مي قيد برچسب روي نيز را .. و اورژانسي
 شيميايي مواد يا حالل حاوي ظروف همچنين 

 شده خراب زمان مرور به آن برچسب كه ديگري
 مقادير .گردد نصب جديد برچسب مجددا بايد
 ظروف در موقت طور به كه شيميايي مواد كم

 برچسب داراي بايد شوند مي نگهداري آزمايشگاه
 .باشند آن به مربوط خطر و شيميايي ماده نام

 
 خطرات بندي طبقه براي روشي :خطر لوزي

تدوين  NFPAتوسط است كه  شميايي ماده يك
 توسط كه لوزي عالمت. شده است
NFPAالمللي بين روشي است شده طراحي 

 ماده يك به مربوط خطرات شناسايي براي
 از استفاده با كاركنان تا است خاص شيميايي
 اين .نشوند آسيب و صدمه دچار آن اطالعات

 هاي مكان آزمايشگاهها، در مواقع خيلي عالمت
 مواد ظروف روي يا شيميايي مواد نگهداري
 .شود مي پيدا شيميايي
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بهشتي قم به تفكيك بخش ليست مواد شيميايي موجود در بيمارستان  

واحد/بخش واحد/بخش مواد شيميايی   مواد شيميايی 

بخش های 
 بستری

 و
بخش های 

 ويژه

 -)جوهر نمك(اسيدكاريدريك
 محلول من

)وايتكس(هيپوكاريت سديم  
محلول ضدعفونی کننده الکلی 

 دست
  محلول ضدعفونی کننده سطوح

ابزار محلول ضدعفونی کننده   
 بتادين
)اتانول(الکل اتيليک  

 تصويربرداری

-)جوهر نمك(اسيدكاريدريك
 محلول من

)وايتكس(هيپوكاريت سديم  
محلول ضدعفونی کننده الکلی 

 دست
 محلول ضدعفونی کننده سطوح

ابزار محلول ضدعفونی کننده   
 بتادين
)اتانول(الکل اتيليک  

 فرمالين
 آزمايشگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-)جوهر نمك(اسيدكاريدريك
 محلول من

)وايتكس(هيپوكاريت سديم  
محلول ضدعفونی کننده الکلی 

 دست
 محلول ضدعفونی کننده سطوح

ابزار محلول ضدعفونی کننده   
 بتادين
)اتانول(الکل اتيليک  

 آب الکسيژنه

 اسيد هيدروکلريديک

 اسيد سولفوسايسليک

کلريدريکاسيد   

 اسيد نيتريک

 اسيد سيتريک

 فرمالدئيد

 گزيلول

-الکل متانول  

 دياليز

-)جوهر نمك(اسيدكاريدريك
 محلول من

)وايتكس(هيپوكاريت سديم  
محلول ضدعفونی کننده الکلی 

 دست
 محلول ضدعفونی کننده سطوح

ابزار محلول ضدعفونی کننده   
 بتادين

)اتانول(اتيليکالکل   
 پروکسان

 آندوسکوپی

-)جوهر نمك(اسيدكاريدريك
 محلول من

)وايتكس(هيپوكاريت سديم  
محلول ضدعفونی کننده الکلی 

 دست
 محلول ضدعفونی کننده سطوح

ابزار محلول ضدعفونی کننده   
فرمالين -بتادين  

)اتانول(الکل اتيليک  
 آب اکسيژنه
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)ادامه(آزمايشگاه  

فرمالين   

)جوهر نمك(اسيدكاريدريك آشپزخانه کيت های آزمايشگاهی  
)وايتكس(هيپوكاريت سديم  

 لنژری

 
 -)جوهر نمك(اسيدكاريدريك

 محلول من
) وايتكس(هيپوكاريت سديم

محلول ضدعفونی کننده الکلی 
 دست

 مايع شوينده البسه
 پودر چربی بر

 کلر
 نرم کننده
 گازوئيل

 آنژيوگرافی

-)جوهر نمك(اسيدكاريدريك
 محلول من

)وايتكس(هيپوكاريت سديم  
کننده الکلی  محلول ضدعفونی
 دست

 محلول ضدعفونی کننده سطوح
ابزار محلول ضدعفونی کننده   

 بتادين
)اتانول(الکل اتيليک  

 آب اکسيژنه

CSR 

-)جوهر نمك(اسيدكاريدريك
 محلول من

)وايتكس(هيپوكاريت سديم  
محلول ضدعفونی کننده الکلی 

 دست
سطوحمحلول ضدعفونی کننده   
ابزار محلول ضدعفونی کننده   

مايع فرمالين  
 آب اکسيژنه

 گازوئيل

 امحاء

-)جوهر نمك(اسيدكاريدريك
 محلول من

)وايتكس(هيپوكاريت سديم  
محلول ضدعفونی کننده الکلی 

 دست
سطوحمحلول ضدعفونی کننده   

 

 اتاق عمل ها

-)جوهر نمك(اسيدكاريدريك
 محلول من

)وايتكس(هيپوكاريت سديم  
محلول ضدعفونی کننده الکلی 

 دست
ضدعفونی کننده سطوحمحلول   

ابزار محلول ضدعفونی کننده   
 بتادين
)اتانول(الکل اتيليک  

 فرمالين

 تأسيسات
 گازوئيل
ها  CS انواع 
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 :شيميايي مواد با ارتباط در توجه قابل نكات
 

 

 از انجام شوخي هاي بي مورد اجتناب كنيد .

 از راه رفتن بي مورد در آزمايشگاه اجتناب كنيد. 

  و كودكان به آزمايشگاه جلوگيري كنيداز ورود اطفال. 

 مي باشدعامل مهمي جهت ايجاد آتش سوزي در ارتباط با حالل هاي قابل اشتعال  يك سيگار .

همچنين انتقال آن از ميز كار به دهان مي تواند به عنوان مخزني جهت انتقال ميكروارگانيسم ها 

اجتناب در تمامي بخشهاي فني آزمايشگاه بنابراين از كشيدن سيگار  .و توكسين ها عمل نمايد

  .كنيد

  در تمام بخش هاي فني آزمايشگاه از غذا خوردن، آشاميدن و يا انجام ساير اعمالي كه سبب

كنيد و از محل درنظر گرفته شده براي صرف غذا تماس دست با دهان مي گردد، خودداري 

 .استفاده كنيد

 ي مخصوص مواد غذايي كه در خارج از محل كار مي مواد خوراكي فقط در كابينت ها يا يخچالها

 . باشند، نگهداري شوند

  پس از اتمام هر آزمايش لوازم مورد استفاده را تميز بشوئيد و هر يك را در جاي مخصوص خود

.  قرار دهيد
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  نبايد از جواهرات و زينت آالتي كه ممكن است به وسايل گير كرده و يا داخل مواد آلوده آويزان

 .كنيدبطور كلي نبايد از جواهرات بجز حلقه ازدواج استفاده  كنيد شوند، استفاده 

 اثر  كار شما در و دستگاه هاي پس از خاتمه هر آزمايش كمي صبر كنيد تا چناچه ابزار و وسايل

 .بتدريج سرد شوند ،گرم شده اندحرارت 

 دبا عالئم و هشدارهاي ايمني آشنا شوي. 

 را با منبع اصلي قطع كنيد ارتباط آن. در صورتيكه دستگاه با منبع آب يا برق ارتباط دارند . 

 كنيدهرگز از وسايل معيوب و شكسته استفاده ن. 

  اگر روش كار مورد استفاده همراه با توليد آئروسلهاي آلوده باشد، بايد در زير هودهاي ايمني

 . بيولوژي و يا در زير ساير هودهاي فيزيكي كار شوند

 سطوح كاري در صورت ريختن مواد و بعد از هر شيفت كاري تميز و ضد عفوني گردد. 

 زهاي كار، هـودهاي بخار، كف آزمايشـگاه، مـواره، مواد و وسايـل غير ضـروري را از روي ميه

 . بـرداشته و در محل هاي مناسب قرار دهيد... راهروها و 

 در صورت نياز اجباري به ترك محل يا در . دهرگز آزمايش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نكني

زمايشگر، تلفن توضيحاتي شامل نام آزمايش، نام آ مورد آزمايشهاي نيازمند به زمان طوالني، حتمًا

 .دتماس، مواد در حال واكنش و احتياطات الزم را در محل آزمايش در دسترس قرار دهي

    به جنس پليمر سازندة ... در هنگام استفاده از ظروف يكبار مصرف مثل ويال، فالكون، پليت و

كردن  قابل اتوكالو (Polypropylene)برخي از انها مثل پلي پروپيلن . آن توجه داشته باشيد
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ضمناً اين . را  نمي توان اتوكالو كرد (Polyethylene)هستند و برخي ديگر مثل پلي اتيلن

ظروف نسبت به تمامي مواد مقاوم نبوده با برخي از آنها واكنش مي دهند، براي مثال پلي 

 . كربناتها نسبت به انواع الكلها مقاوم نيستند

 ددر آزمايشگاه را خالي از اشياي مزاحم نگهداري )خروجي ها و راهرو(  مسيرهاي تردد. 

  كليه ادوات و ابزار انتقال برق نظير كابل ها و اتصاالت مربوطه بايد سالم و پوشش عايق داشته

 .باشد

  تجهيزات معيوب را با عالئم هشدار دهنده مشخص كنيد و فقط توسط افراد آگاه و متخصص رفع

 .نقص شود

 تا حد امكـان، از كار به تنهايي در محيط آزمايشگـاه خودداري كنيد . 

  اگر طبيعت كـار شما اقتضاء مي كنـد كه به تنهايي در آزمايشگاه كـار كنيد، بايستي حضور خود

.  را به مسئول آزمايشگاه و يا همكاران ديگر اطالع دهيد

   سرپرست آزمايشگاه و مسئولين ذيربط  هرگونه حـوادث و اتفاقات خطرناك را سريعاً به اطالع

.  برسانيد

 كف آزمايشگـاه را در همـة اوقـات خشـك نگهداريد . 

  در صورت ريـزش هرگونه مواد شيميايي يا آب، كـف آزمايشگـاه را بالفاصـله تميز كرده و با

 . قراردادن عالئـم هشـدار، ديگران را نسبت به خطرات بالقوه سرخوردن آگــاه نماييد

 استفاده از لنز تماسي چشمي، بدون استفاده از عينك محافظ، در آزمايشگاه توصيه نمي گردد. 
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  سيفون هاي كف آزمايشگاه و سينك ها بايستي به طور مرتب تخليه شده و شسته شوند تا از

 .خروج گـازهاي نامطبـوع يا آزاد شدن بوي مواد شيميايي در جلوگيري شود

 بايد داراي قفل و كليد مجزا بوده و فقط افراد صالحيت دار مجاز به  هاي آزمايشگاه و انبارب در

. ورود باشند

 محل و نحوه استفاده وسايل ايمني و حفاظتي را بدانيد: 

 ايستگاه چشم شوي -1

 جعبه كمك هاي اوليه -2

 دوش ايمني -3

 تجهيزات اطفاء حريق/ كپسول -4

 مواد پاك كننده محلول هاي ريخته شده -5
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سانتيمتري در داخل هود  15در فاصله  تمام كارها حداقل -

در قسمت جلويي دهانه هود قدرت ربايش هود . انجام دهيد

 .نباشد% 100ممكن است كه 

زمانيكه مواد شيميايي در داخل هود وجود دارد، هرگز سر  -

  .خود را به داخل هود مخصوص فيوم نبريد

سانتيمتر با  15-20هيد و كمتر از وسايل را تا جايي كه مي توانيد در قسمت انتهايي هود قرار د -
 .لبه درب هود فاصله نداشته باشند

سانتيمتر باالتر از سطح كار قرار داشته باشند تا  5-7/5لوازمي كه در داخل هود قرار مي گيرند  -
 .جريان هوا از زير آنها هم عبور كند

وازم و تجهيزات و سطح كار در داخل هود توسط ل% 50بعنوان يك قاعده كلي، نبايستي بيشتر از  -
 .اشغال شود... 

سيمها و كابل هاي برق بايستي از داخل يك قطعه پالستيكي به بيرون از هود عبور داده شود و  -
  .به برق شهري وصل شود
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  .سر خود را خيلي نزديك دهانه هود قرار ندهيد -

وقتي كه گازها و بخارات و فيوم ها درداخل هود توليد مي شوند، به آرامي كار كنيد و دست خود  -

ايجاد مي  wake zoneحركت در نزديكي دهانه باز هود . را به آرامي از داخل هود خارج كنيد

. كند كه باعث ميگردد تا آالينده ها از داخل هود به بيرون هدايت شوند

ر نزديكي دهانه باز هود از حركت سريع دستها د -

  .بپرهيزيد

  .در مواقعي كه با هود كار نمي كنيد درب هود را ببنديد -

درصورتيكه درب هود بيش از حد باز باشد دبي هود در  -

 .حد خطرناكي كاهش مي يابد

 .مواد ناسازگار را در كنار هم قرار ندهيد -

پس بعنوان محل نگهداري مواد از يادتان باشد كه هرچقدر هود خالي باشد كارآيي بيشتري دارد؛  -
 .آن استفاده نكنيد

 .مواد شيميايي كه در داخل هود ريخته شده اند را تميز كنيد -
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 .هيچگاه از هود براي دفع مواد شيميايي استفاده نكنيد -

 

 

و دسترس (تجهيزات و وسايل خراب را خاموش و با رعايت مقررات استاندارد از محيط كار  •

.  خارج كنيد) ديگران

.  سطوح كاري و كليه تجهيزات مـورد استفاده را ضدعفوني كنيد •

به هنگام اتمام كار و ترك آزمايشگاه، تجهـيزات و وسايل استفـاده نشده را به محل اصلي خود  •

.  بازگردانيد

.  روپوش مخصوص آزمايشــگاه را در داخل آزمايشگـاه قرار دهيد •

.  تفاده اطمينان حاصل نماييداز خاموش بودن تجهيزات برقي و گازي مورد اس •

 . دست هاي خود را با دقت بشوييـد •

 

 

o  در آزمايشگاه حتماً از پوشش مخصوص و ديگر وسايل حفاظتي از قبيل عينك، دستكش، ماسك

.  در صورت لزوم استفاده كنيد
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o با توجه به شرايط كار و قسمت مربوطه از دستكش مناسب استفاده كنيد. 

   . كنيدمخصوص استفاده  دستكش نسوز ازوسايل داغ  با براي كار -

 .استفاده كنيد دستكش هاي التكساز ... در مواقع كار با خون، ترشحات و  -

 .هنگام كار با اسيد و رنگ ها از دستكش التكس، ماسك و عينك استفاده كنيد -

 دستكش هاي خانگيو غيره از  جهت تميز نمودن، شستن وسايل شيشه اي و ضدعفوني كردن -

 .كنيد استفاده

o دستكش ها نبايد شسته شده و مجدداً مورد استفاده قرار گيرند. 

o  بررسي ها نشان داده كه آلودگي پوست در زمان استفاده از دو دستكش كمتر از زمان استفاده از

 .در صورت امكان از دو دستكش استفاده كنيد .يك دستكش اتفاق افتاده است

o بايد در موارد زير دستها شسته شوند : 

دست هاي خود را  فوراً بعد از تماس اتفاقي پوست با خون، مايعات بدن يا بافت ها -1

 .بشوييد

اگر تماسي با مواد آلوده از طريق پاره شدن دستكش ها اتفاق بيفتد بايد بالفاصله  -2

  .شو دهيددستكش ها را درآورد و دست ها را كامالً شست

  نمونه هاي آزمايشگاهيتماس با  يا بيماران و قبل و بعد از تماس با -3

بعد از اتمام كار و قبل از ترك آزمايشگاه   -4

 .بعد از درآوردن دستكش ها و يا قبل از آنكه دستكش جديدي پوشيده شود -5
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بل از خوردن، آشاميدن، قبل و بعد از توالت  ق -6

خراش هاي  يا مخاط چشم ها قبل از همه فعاليت هايي كه در آنها تماس كامل دست با -7

 .مي افتد پوست اتفاق

o  بايد راحت و داراي كف الستيكي باشد و تمام پا را بپوشاندهايي كه استفاده مي كنيد كفش .

هنگامي كه احتمال ريختن مواد وجود دارد، بايد روكش هاي يكبار مصرفي كه در مقابل نفوذ 

 . بپوشيدمايعات، مقاوم مي باشند، 

o  اد شيميايي يا مايعات عفوني و آلوده را به خود زيرا مو كنيد،نبايد از كفش هاي پارچه اي استفاده

 .جذب مي نمايد

o  نبايد اين گونه لباس ها . كنيداگر اين لباس ها با مواد خطرناك آلوده شوند، بايد بالفاصله تعويض

 . ديربرا جهت شستشو به منزل ب

o  

 
 

  اطالعات ايمني مواد)MSDS ( براي كليه مواد شيميايي را

 .مطالعه كنيد

 مواد شيميايی بايد برچسب های اطالعاتی الزم را داشته ليه ک

. باشند
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 از انباشتن مواد شيميايي مازاد در آزمايشگاه خودداري كنيد.  

  ظروف مواد شيميايي در مكان هايي نگهداري گردد كه احتمال برخورد افراد با آن ها وجود

 .نداشته باشد

 هرگز مواد شيميايي را لمس نكنيد. 

  اجتناب كنيداگر ماده مورد نظر مجهول باشد لهاي شيميايي مخصوصاًبوئيدن محلواز ،.  

 مواد شيميايي را دور از منابع حرارت و نور خورشيد قرار دهيد. 

  در حين انجام آزمايش براي مشاهده واكنش صورت خود را مستقيم باالي ظرف يا دستگاه قرار

 .ندهيد

 را سمت خود يا ديگري نگيريد نگام گرم كردن ظرف يا لوله آزمايش دهانه آنه  .

 براي برداشتن محلولهاي شيميايي از پيپت هاي . مواد شيميايي آلوده نشود با تانسعي كنيد دست

.  استفاده كنيد) پوار(با سرپوش الستيكي 

  موادي نظير اسيدها، گازها و مواد سمي را در صورت لزوم به اندازه مورد نياز و با كمال احتياط

.  مصرف كنيد 

 را بخوانيد و  قبل از برداشتن ظرف محتوي ماده شيميايي برچسب مشخصات و تاريخ تهيه آن

. هميشه مقدار ماده را متناسب با مصرف انتخاب كنيد

 را در جاي خود قرار دهيدماده ظرف  ،پس از برداشتن ماده مورد احتياج  .

  ندهيدمورد استفاده قرار اسيد ها ظروف فلزي را براي رقيق كردن.  
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  تدريج سرد شود سپس از آن استفاده ه تا اسيد بصبر كنيد  مدتي اسيد، پس از رقيق كردن

.  دايينم

 هميشه اسيد را در آب ريخته ، نه آب را در اسيد زيرا اگر آب روي اسيد ريخته شود  ،ر عملد

 . توليد حرارت نموده كه با ايجاد حباب هاي هوا ذرات اسيد را شديداً به اطراف پخش مي كند

 و در موقع تخليه در  داريداسيد را با پيپت بر كنيدسعي  ،در موقع اضافه نمودن اسيد غليظ به آب

و سپس با هم زدن شيشه اي  كنيد ليخا تكيه داده و اسيد را به جداره داخلي ظرف، پيپت را آب

  .كنيدرا مخلوط  آن

  آنها را . ندهيددر معرض تابش نور آفتاب قرار را ظروف محتوي اسيدها بخصوص اسيد سولفوريك

  .نگهداري كنيدآفتاب  در شيشه هاي كدر و دور از

 تنفس برخي گازها نيز . چشيد؛ زيرا اكثراً سمي و خطرناك هستندهيچوقت مواد شيميايي را ن

 .از نزديك كردن بيني خود به اين گازها شديداً احتراز كنيد. ايجاد مسموميت مي كند 

  مواد شيميايي را هيچوقت با دست نبايد گرفت و يا در كف دست ريخت اينكار را با انبرك يا

 . تيكي انجام دهيدو يا قاشق پالس» اسپاتول « قاشق چيني 

 لوله آزمايش را با گيره چوبي يا فلزي بگيريد ،هميشه در ضمن كار. 

  در لوله » مثالً  مخلوط كردن مايعات « در موقع حركت دادن لوله آزمايش به هر منظور كه باشد

 .را با انگشت نگيريد بلكه از چوب پنبه معمولي و يا از پالستيك استفاده كنيد

www.iehe.ir



قم کتابچه ايمنی مواد شيميايی ، سموم وموادگندزدا بيمارستان شهيد بهشتی  
 

20 
 

  و غير محلول و يا خرده شيشه و الشه ي كاغذ را در حوضچه آزمايشگاه هيچگاه جسم جامد

 .نريزيد

 در موقع ريختن مايعات از ظرفي به ظرف ديگر حتي المقدور از ميله شيشه اي استفاده شود. 

  در موقع جوشاندن مايعات و يا انجام هر آزمايش در لوله آزمايش دهانه آنرا بطرف خود و يا

 . ديگران نگيرد

 تميز كردن ميز آزمايشگاه از اسفنج استفاده شود كه اثري از مواد شيميايي در آن باقي  براي

 .نماند

  در موقع توزين مواد يا ظرف ها مستقيماً آنها را روي كفه نگذاريد قبالً روي كفه تكه كاغذ قرار

 . دهيد

 باز كنيد و ظروف را  وقتي مواد شيميايي را از ظرفي به ظرف ديگر مي ريزيد، بازوهايتان را كامًال

 . دور از صورتتان نگهداريد

  بايد مايعات خطرناك مانند اسيدها يا قلياها در قفسه هايي با ارتفاع زير سطح چشمي ذخيره

 .شوند

 ذخيره سازي محفظه هاي بزرگ بايد نزديك زمين باشد.  

 7به صورت  انتقال ماده جامد از ظرف به لوله آزمايش را مي توانيد توسط يك كاغذ تا شده 

تا كردن كاغذ ، هم به آن استحكام مي بخشد و هم به شما امكان مي دهد كه به . انجامدهيد 
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آهستگي با انگشت خود به لبه كاغذ بزنيد تا ماده شيميايي راهي ظرف شود و چيزي از آن به 

 .اطراف نريزد

 غيرقابل نشت در صورت استفاده از ظروف شيشه اي براي حمل و نقل مواد، درب آن محكم و 

 .بوده و در يك ظرف نشكن ديگري قرار داده شود

 از نگهداري موادي كه با آب واكنش مي دهند در اطراف سينك دستشويي يا نزديكي محلولهاي 

 .آبي خودداري كنيد

  استفاده نكنيددهان ، از عمل برداشت مايعات با پيپتدرهرگز.  

  درا در فاضالب يا سطل زباله خالي نكنيمواد و محلولهاي خطرناك و آالينده محيط زيست . 

  از قفسه بندي هاي ضد زنگ و مقاوم به مواد شيميايي با لبه هاي حفاظتي و قدرت تحمل بار

 .كافي با اتصاالت مناسب استفاده گردد

 مواد جامد غير فرار و غير واكنش پذير در كابينت ها يا قفسه هاي باز لبه دار، نگهداري گردند. 

  مواد خطرناك نبايد در قفسه هايي كه باالتر از سطح چشم هستند نگهداري شوندمايعات يا. 

 

 
 .قبل از استفاده از تجهيزات و دستگاه هاي آزمايشگاه از عملكرد درست دستگاه مطمئن شويد -

 .نگهداري و سرويس دوره اي براي كليه تجهيزات بايد انجام گيرد -
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ري توليد گاز مي نمايند بايد جهت تخليه گازهاي كليه سيستم هاي حرارت زايي كه در روند كا -

 .ايجاد شده مجهز به سيستم تهويه مناسب بوده و يا داخل هود قرار گيرند

 . ماشين آالت و تجهيزات تحت تعمير يا تنظيم، برچسب هشدار نصب گردد هبر روي هم -

 .پذيردكليه امور خـدمات و نگهداري بايستي توسط پرسنل متخصص و مجاز انجام  -

. كليه تجهيزات برقي سيار و ثابت بايد به نحو مناسب به سيستم اتصال به زمين مجهز گردند -

كليه ادوات و ابزار انتقال برق نظير كابل ها و اتصاالت مربوطه بايد سالم و پوشش عايق داشته  -

 .باشد

شيميايي و آتش زا قفل، فشارسنج و دماسنج اتوكالو بايد روزانه كنترل شود و از قرار دادن مواد  -

. در آن خودداري گردد

. دار در سانتريفوژها استفاده گرددب الزامًا از لوله های در -

. ابزار آالت معيوب و غير استاندارد نبايد مورد استفاده قرار گيرند -

 

 

.  نشكنيدو يا نكرده خم  را سوزن هاي استفاده شده -

 .سوزن ها و وسايل تيز را دست كاري نكنيد -

 .قرار ندهيد) No Recapping(سوزن ها را مجدداً روي سوزن ها درپوش  -

 .دفع كنيد) Safty Box(سرسوزن ها و وسايل نوك تيز را در ظروف ايمني  -
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 .لوازم شيشه اي بايد قبل از استفاده، از نظر وجود شكستگي و ترك مورد بازرسي قرار گيرند   ▪

 .بريزيدظروف شيشه اي شكسته يا ترك خورده را دور    ▪

ظروف شيشه اي را با قدرت باز نكنيد، درهايي كه چسبيده يا فرو رفته اند، بايد  بهرگز در   ▪

  .بريده شوند

  .دهيدقطعات شكسته و يا دور ريختني را در يك محفظه مخصوص و مقاوم قرار  ▪  

  .كنيدظروف شيشه اي داغ را با دستكش هاي مقاوم به حرارت جابجا    ▪

  .كنيدوسايل شيشه اي شكسته شده را فقط با روش هاي مكانيكي جابجا    ▪

 

   

 .در محيط آزمايشگاه جلوگيري كنيد استعمال دخانياتاز  •

 .جلوگيري كنيدشعله  قراردادن حالل هاي قابل اشتعال دركنار از •

 .اي كه روشن است خودداري كنيدشعله  ترك هر از •
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 .جلوگيري كنيد داخل ظرفشويي يا فاضالبمايعات قابل اشتعال به از ريختن  •

 .را بازرسي كنيد تا در صورت داشتن مشكل، برطرف گردد لوله هاي گازرساني •

در آتش سوزي هاي (در صورت بوز آتش سوزي از وسايل اطفاء حريق مناسب استفاده كنيد  •
 ). گرددناشي از برق فقط از دي اكسيد كربن و يا خاموش كننده هاي شيميايي خشك استفاده 

 .دو روش استفاده از آنها را بياموزيكرده محل كپسول هاي آتش نشاني را شناسايي  •

الكتريكي  منابع روشنايي و گاز و بسته بودن پنجره ها ، جريان آب و ازقبل از ترك محيط كار  •
 .اطمينان حاصل كنيد

 :هاي زير را به عمل آوريد چنانچه الزم است از شعله استفاده كنيد پيشگيري •

. هرگز يك مايع قابل اشتعال را در ظرف باز حرارت ندهيد) الف

هنگامي كه مايع قابل اشتعالي را در حالت تقطير يا رفالكس حرارت مي دهيد اطمينان ) ب

. حاصل كنيد كه تمام رابطها محكم و عاري از فشار باشند

. منتقل نكنيدهرگز مايعات قابل اشتعال را در نزديكي شعله از ظرفي به ظرف ديگر ) ج

. محل نزديكترين كپسول آتشنشاني را ياد بگيريد) د

 

 

 

ماهيت شان، پيامد حوادثي از قبيل ريختن يا  ددر ذخيره سازي مواد ضروري است كه بداني -

به عنوان يك قانون عمومي حجم . چيست انفجار يا حريق كه در اثر آن مواد بوقوع مي پيوندد
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بلكه استفاده از ) . انبار نكنيد( را در محيط كار ذخيره نكنيدزيادي از واكنشگرها يا معرفها 

. ظرفهاي كوچك كه مقدار مصرف روزانه يا هفتگي كار را داشته باشد ، كافي است

شوند يا تركيبات خطرناك در  تش سوزي باعث ميآدهند يا  مواد شيميايي كه واكنش مي -

. وادث رخ مي دهد را با هم انبار نكنيدشود و ح شرايطي كه به آنها اجازه مخلوط شدن داده مي

.  مواد خطرناك را در يك محل مشخص انبار نماييد ترجيحاً

تاييد شده يا يخچالهاي ضد حريق  NFPAحاللهاي آتش گير را در محفظه هايي كه بوسيله  -

ليتر استفاده  2از محفظه هاي ويژه براي حاللهاي اتش گير در حجمهاي بيشتر از . نگهداري كنيد

حاللهاي . (ليتر ميشود 1/8نيد يا زمانيكه حجم مجموع حاللهاي آتش گير در اتاق بيشتر از ك

كيلو پاسكال  275درجه سانتيگراد و فشار بخار كمتر از  60آتش گير مايعاتي با نقطه اشتعال زير 

 ). باشد سانتيگراد مي 38در 

 .نگهداري كنيد ها را به طور مجزا در انبارهای خنکحاللهای آلی مانند الكل -
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در برخورد با مواد خطرناك، بخوبي از برچسب هاي ايمني الصاق شده بر روي  دبراي اينكه بتواني -
: اشيدبايد با مفهوم شكل ها و حروف نشان داده شده در جدولهاي زير آشنا بد آنها استفاده كني
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  شيميايي مواد ريختن
 بروز باعث است ممكن ناصحيح، كار روش و ايده يك بر پافشاري يا سهوي بطور مواقع بعضي
 .است شيميايي مواد ريختن حادثه ترين عمده  .شود حادثه

 
 انجام بايد باشد كم شد ريخته شيميايي ماده ميزان كه صورتي در ذيل دستورات

 .شود
 .كنيد مطلع بالفاصله را آزمايشگاه در حاضر افراد -
 .كنيد اجتناب شده ريخته ماده بخارات استنشاق از -
 استفاده لباس و دستكش صورت، و چشم محافظ مانند فردي ايمني تجهيزات از -

 .كنيد
 .كنيد محدود كوچك مكان يك در را شده ريخته ماده -
 .كنيد استفاده معدني بازهاي و اسيدها جذب و كردن خنثي براي مناسب مواد از -

 همراه به مناسب ظرف در دادن قرار از بعد و كرده آوري جمع را اثر بي باقيمانده
 .كنيد معدوم شيميايي پسماندهاي

 جاذب يا آوري جمع مخصوص هاي بسته از توان مي شيميايي، مواد ساير براي -
 .كرد استفاده خشك ماسه يا مناسب

 .شود شسته آب با سطوح شده، ريخته ماده آوري جمع از بعد -
 

 ضروري زير اقدامات انجام باشد زياد شده ريخته شيميايي ماده ميزان صورتيكه در
 .است

 از آنها كردن خارج براي شيميايي، مواد با شده آلوده يا مصدوم اشخاص به كمك -
 .آلوده محيط

 بايد ها شعله و حرارتي منابع تمام هستند، اشتعال قابل شده ريخته مواد صورتيكه در -
 .شود خاموش

 .شود بسته ها درب تمامي فضاها، ساير به سرايت از پيشگيري براي -
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 .اورژانسي اقدامات انجام براي ذيصالح افراد به اطالع -
 

 شيميايي پسماندهاي
 رعايت را شيميايي پسماندهاي امحاء صحيح شيوه به مربوط دستورالعمل بايد آزمايشگاهها تمام
 مورد به شيميايي پسماندهاي جهت صحيح مديريتي برنامه يك تا است ضروري بنابراين .كنند
 .شود گذاشته اجرا
 

 شيميايي پسماندهاي جابجايي و نگهدري اصول
 .باشد بسته هميشه بايد شيميايي پسماندهاي نگهداري ظروف درب -
 برچسب روي بر .باشند داشته برچسب حتمًا بايد شيميايي پسماندهاي حاوي ظروف -

 .گردد شيميايي قيد ماده نام و پسماند كلمه حتمًا بايد
 اي شيشه ظروف شيميايي، پسماندهاي ريختن و شكستن از پيشگيري منظور به -

 قرار دارد وجود آن به صدمه امكان كه جايي در و زمين روي را مواد اين حاوي
 ظرف يك در را اي شيشه ظروف هستيد كار اين به مجبور درصورتيكه .ندهيد

 .دهيد قرار ديگر مطمئن
 .نكنيد نگهداري طوالني زمان مدت را شيميايي پسماندهاي -
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 به يا خورده كم خيلي مقدار به اگر سم .شود مي تهيه گاز يا جامد ، مايع شكل به سم: سم
 مسموميت و بيماري ، ناراحتي باعث كند تنفس را آن بوي و بخار انسان يا و شود ماليده پوست

 .گردد مي مرگ به منجر يا و شده
 متوجه فوري اطرافيان و مسموم شخص كه طوري به باشد، شديد خيلي است ممكن مسموميت

 حتي كه طوري به ، گردد ظاهر مريضي و ناراحتي صورت به كم كم يا و )حاد مسموميت( شوند
 )مزمن مسموميت( نشوند او بيماري و ناراحتي دليل متوجه اطرافيان و مسموم شخص

 
 

 بدن به سم ورود هاي راه
 .شود ها ريه وارد كشيدن نفس راه از تواند مي سم -1
 .شود بدن وارد پوست طريق از تواند مي سم -2
 .شود بدن وارد خوردن و دهان راه از تواند مي سم -3

 
 : دارد زير موارد به بستگي سموم آوري زيان ضعف يا شدت درجه

  شيميايي مادة نوع -
  بدن به ورود راه -
  شيميايي مادة با بدن تماس مدت -

 
 سموم مصرف موارد

 و حشرات با مبارزه اساسي حل راه بلكه ، نيست حشرات با مبارزه حل راه تنها سموم از استفاده
 مسايل اين كه صورتي در.  است محيط بهداشت و نظافت رعايت و محيط بهسازي جوندگان

  .شد خواهد ناقلين و حشرات به آلوده محيط مجددًا سمپاشي از پس مدتي ، نشود رعايت
 

 سموم بندي طبقه
 :نمود بندي طبقه زير هاي گروه به توان مي موجود شيميايي مواد و منشأ اساس بر را سموم
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 مورد موذي، حشرات و آفات عليه بر وسيعي طيف در سموم از گروه اين: كلره سموم -1
 به توان مي دارد قرار اين گروه در كه سمومي مهمترين از .است گرفته قرار استفاده

 و هپتاكلر ,كلردان ,آلدرين ,ديكوفول BHCديلدرين، ,ددت : نمود اشاره ذيل سموم
 در آنها طوالني پايداري به شود مي سموم اين خصوصيات ازمهمترين .اندوسولفان

 .نمود اشاره آنها كشي حشره وسيع طيف و محيط
 

 مي فسفر حاوي آلي هاي مولكول مصنوعي، فسفره هاي كش حشره: فسفره سموم -2
 توسط جنگي گازهاي بعنوان سموم از گروه اين دوم جهاني جنگ با همزمان .باشند
 كنون تا .شد برده پي آنها كشي حشره خاصيت به سپس و شدند سنتز ها آلماني
 روي بر مختلف هاي راه از و است آمده بازار به سموم اين از تركيب 100 از بيش

 ,ماالتيون به توان مي گروه اين در سموم مهمترين از .گذارند مي اثر حشرات
 , متيل كلروپيروفوس ,تمفوس ,متاسيستوكس ,سيستوكس ,ديازينون ,پاراتيون

 در سموم اين ابقايي خاصيت .نمود اشاره فنيتروتيون و فنتيون ,متيل پيريميفوس
 .باشد مي كمتر كلره سموم با مقايسه

 

 : ها كاربامات -3
 .هستند فسفره سموم شبيه حشرات روي بر عمل مكانيسم نظر از سموم از گروه اين

 فورادان ,پروپوكسور ,كارباريل ميتوان دارند قرار گروه اين در كه سمومي مهمترين از
 .برد نام را آلديكارپ

 
 : پايروتروئيد سموم   -4

 اين منشاء .است آورده بوجود را ها كش حشره از جديدي نسل سموم از گروه اين
 ساختمان نظر از .باشد مي ايران مبدأآن كه است بوده پيرتر گل از سموم از گروه

 بصورت گروه اين 1950 دهة در . باشند مي الكل و اسيد يك استر ,شيميايي
 نور مقابل در شدند عرضه بازار به كه سموم اين از گروه اولين .شدند سنتز مصنوعي
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 انجام فراواني كارهاي آنها شيميايي فرمول روي بر متعاقبًا .شدند مي تجزيه سريعًا
 طبيعت در بيشتري ابقائي خاصيت كه گرديد عرضه بازار به سمومي و پذيرفت
 به كشاورزي آفات و خانگي حشرات كنترل در را استفاده بيشترين اكنون هم .داشتند

 ,بيوآلترين,آلترين : از عبارتند پايروتروئيدها مهمترين .اند داده اختصاص خود
 ,سايپرمترين ,دلتامترين ,سايفلوترين ,پرمترين ,بيورزمترين ,رزمترين

 صورت به ماالريا ناقلين كنترل در را فوق سموم ماكنون ه .فنترين و لمبداسيهالوترين
 آغشته بندهاي پشه از استفاده و فضايي سمپاشي ,منازل داخل ابقايي سمپاشي هاي

 .برند مي كار به سموم، به
 
 

 ؟ كرد نگهداري بايد كجا و چگونه را سم
 مناسب قفل و درب به مجهز محلي در و ها بچه و افراد دسترس از دور بايد را سم -

 . نمود نگهداري
 . شود نگهداري سم زندگي محل اطاق و آشپزخانه در نبايد وجه هيچ به -
 يا ظرف داخل را آن نبايد هرگز و شود نگهداري خودش ظرف و قوطي در بايد سم -

 . شود استفاده آن از اشتباهًا است ممكن چون ريخت ديگر شيشه
 . شود بسته محكم سم قوطي درب بايد حتمًا استفاده بار هر از بعد -
 جابجا شود مي حمل غذايي مواد يا و دام ، مسافر كه اي نقليه وسيله با نبايد را سم -

 . كرد
 . شود نگهداري غذايي مواد نزديك يا و محل در نبايد سم -

 
 

 : كشها آفت با كار در ايمني اصول
 برچسبها اين روي بر كه باشند برچسبي داراي بايستي كشها آفت و سموم حاوي ظروف كليه

 بهداشتي ،اطالعات شيميايي ، فيزيكي سميت،خصوصيات درجة ، سم نوع و نام شامل اطالعاتي
 .باشد شده درج ماده آن ، حريق و نگهداري شرايط ، اوليه كمكهاي مورد در هايي توصيه ، سم
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 در را كافي اطالعات مصرف از قبل بايد كنند مي استفاده آفات دفع سموم از كه افرادي تمام
 .باشند داشته كافي اطالع سم با تماس از ناشي عوارض از و كرده كسب نظر مورد ماده مورد

 و پاشي سم زمان مورد در محل يا و منطقه ساكنين به اطالعاتي بايستي پاشي سم هنگام در
 ”سريعا كنند مشاهده را خاصي عوارض اگر كه شود گفته آنها به و شده داده مصرفي سموم نوع

 .نمايند گزارش را موارد
 

 : پاشي سم هنگام در ايمني نكات رعايت
 از بند پيش نخي، آستر با يكسره كار لباس شامل مناسب فردي حفاظت وسايل از استفاده -

 جورابهاي با پالستيكي چكمه اي، آسترپنبه با بلند ساق پالستيكي دستكش پرن، نئو جنس
 تماس بدن و دست با سم اينكه براي مناسب تنفسي ماسك ، صورت شيلد و عينك كاله، نخي،
 بدن كه پالستيكي دستكش و كاله ، لباس از كند مي سمپاشي كه شخصي حتمًا بايد نكند پيدا

  .نمايد استفاده بپوشاند كامًال را او موهاي و ها دست ،
 عينك از بايد سمپاش فرد ، بپاشد چشم به سم قطرات سمپاشي هنگام است ممكن چون -

 پودر يا بخار صورت به سم ذرات.كند استفاده ، كند مي محافظت كامًال را چشم كه مخصوص
 و ماسك از حتمًا بايد سمپاشي موقع بنابراين .رود مي ها ريه به تنفس اثر در شده، دهان وارد

 .شود استفاده بيني و دهان پوشاندن براي تميز پارچه يا
 راه شده سمپاشي محل روي وقتي يا و نريزد پاها روي سم قطراي سمپاشي موقع اينكه براي -

 .نمايند استفاده بلند چكمة از يداب نشود آلوده سم به كفش ته روند مي
 مدت طول در سيگار كشيدن و آشاميدني ، خوراكي مواد گونه هر مصرف از خودداري -

 سمپاشي
 از پرندگان و حيوانات كردن خارج و سمپاشي محل از كودكان بخصوص افراد نگهداشتن دور -

  .سمپاشي محل
 .شود انجام بارندگي هنگام در يا و باد وزش جهت در نبايستي سمپاشي -
 ساعت 24 مدت براي شده سمپاشي محيط به افراد ورود از خودداري -
 سم بايد و بوده خطرناك بسيار انسان براي شود مي استفاده ها موش كشتن براي كه سمومي -

 آنها ريختن از و رفته كار به است ديگر افراد و ها بچه دسترس از دور كه هايي محل در ، موش
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 شوند مي نگهداري پرندگان يا مرغ ، گوسفند و گاو كه هايي محل يا و غذايي مواد نزديكي در
 مورد آنها گوشت و بميرند و بخورند را ها سم اين حيوانات كه صورتي در .نمايند اجتناب
 .است خطرناك و شده مسموميت باعث قراربگيرد استفاده

 انسان يا حيوانات اگر كه هستند خون انعقاد ضد سموم داراي كش موش هاي طعمه از بعضي -
 جاري خون اش بيني و دهانه از است ممكن و شود مي داخلي خونريزي دچار بخورد را آنها
 .داد فوري ارجاع را آنها بايد مواردي چنين با برخورد صورت در كه شود
 

 
 : پاشي سم انجام از بعد ايمني نكات
 باقي كردن رها عدم و روزانه كار پايان در سمپاشي وسايل شستشوي و كردن تميز -1

 . جاري يا و راكد آبهاي يا هاو رودخانه در پاشي سم پمپ در موجود سموم مانده
 براي استفاده يا غذايي مواد نگهداري ظروف عنوان به سم خالي ظروف از استفاده عدم -2

 . حيوانات غذاي نگهداري
 پاشي سم كارگران براي يكبار ماه 6 هر اي دوره معاينات انجام -3
 حفاظتي وسايل كليه شستشوي و لباسها كليه تعويض و كار پايان از پس استحمام -4

 صابون و آب با استفاده مورد
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ماده اي است كه براي كم كردن بار ميكربي از سطوح بي جان  ):disinfectant( ماده گندزدا
 .واجسام به كار برده ميشود

برطرف كردن بسيار يا همه ميكرو ارگانيسم هاي پاتوژن نظير  ):disinfection(گندزدايي
باكتري هاي زايا ،قارچ ها، انگل ها و ويروس هبه جز به اندوسپور باكتري ها از روي وسايل 

ن مرحله تحت فاكتورهاي مختلفي نظير شستشو،مقدار مواد آلي با ميكروارگانيسم اي. ميباشد
ها،غلظت ومدت زمان تماس با مواد ضدعفوني كننده،شكل و وضعيت وسيله پزشكي ،دما و 

PHبر اساس اين فاكتورها گندزدايي را به سه دسته تقسيم مي.ماده ضدعفوني كننده ميباشد 
 .كنند

كليه اشكال ميكرو ارگانيسم ها  ):high level disinfection(گندزدايي سطح باال)الف
مثل باكتري هاي زايا ، مايكوباكتريوم ها،ويروس ها ،قارچ ها وتعداد اندكي اسپور باكتري ها از 

 .بين ميبرد ولي تعداد زيادي از اسپور ها را نميتواند نابود كند
باكتري هاي زايا  ):intermediate level disinfection(گندزدايي سطح متوسط )ب

 .،مايكو باكتريوم واغلب ويروس ها قارچ ها را از بين ميبرد ولي روي اسپور باكتري  اثري ندارد
اغلب باكتري هاي زايا عتعدادي از  ): low level disinfection(گندزدايي سطح پايين) ج

وباكتريوم ها وانواع مقاوم تر قارچها و انواع ويروس ها را از بين ميبرد ولي اسپور باكتري ها ،مايك
 .نابود كند تواند ويروس ها را نمي

ماده اي است كه با استفاده از كاهش كشش سطحي : يا مواد شوينده )detergent(دترجنت 
آلوگي را ميبرد و اجازه مي دهد تا ضد عفوني كننده ها به ميكرو ارگانيسم ها كه در زير ياپايين 

 .دسترسي پيدا كنند مثل تايدآن ها قرار دارند 

 
 :شوينده مواد استنشاق از ناشى هاى سموميتم
 درفضاي سفيدكننده ازمواد استفاده .است استنشاقي ازنوع ها شوينده با مسموميت يشترمواردب

 وعالئم شده هوايي راههاي تحريك موجب كلر گاز ايجاد علت به ودستشويي حمام بسته
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 زمينه داراي درافراد بويژه نفس وتنگي سينه خس ،خس وسرفه كند مي درافرادبروز مسموميت
 .است مواد بااين مسموميت عالئم ازجمله ريوي بيماريهاي

 وتركيبات وايتكس مخلوط از ها سالن وكف سطوح بيشتر پاكيزگي براي خدمات كاركنان گاهي
 شيميايى انفعاالت و فعل برخى علت به كه كنند مى استفاده نمك جوهر مثل قوي اسيدي
 باال صورت در و شود مى مسموميت عاليم شدت نتيجه در و كلر گاز بيشتر شدن آزاد موجب
 مكرر تماس شود مرگ به منجر تواند مى قلبى، و ريوى هاى بيمارى زمينه داشتن و سن بودن

 خارش، آن دنبال به و شده تماس محل در پوست چربى رفتن بين از موجب ها كننده سفيد با
 خشكى از جلوگيرى براى راه بهترين .شود مى ايجاد چركى و آبكى ترشحات زخم، سوزش،
 .است غيره و وازلين حاوىگليسيرين، هاى كرم از استفاده ضايعات، اين عود و پوست

 و كنند استفاده دستكش از حتمًا كننده سفيد و كننده پاك شوينده، مواد از استفاده هنگام بايد
 از سپس و نخى دستكش ابتدا بايد الستيكى هاى دستكش به حساسيت ايجاد احتمال علت به

 .كرد استفاده پالستيكى دستكش
 

 :و گندزدا باموادشوينده كودكان خطرمسموميت
 رادردسترس كننده وسفيد كننده پاك مواد انگاري وسهل دقتي بي علت به ازوالدين برخي

 .گيرند قرار درتماس مواد بااين كنجكاوي علت به نيز آنها دارد واحتمال دهند مي قرار كودكان
 كار اين زيرا كنند، استفراغ به وادار را آنها نبايستي فرزندان، خوراكى مسموميت صورت در

 رساندن تا است بهتر بنابراين .شود مى گوارش دستگاه بيشتر سوختگى و ديدگى آسيب موجب
 دفعات به و گيرد صورت شير يا آب با سازى رقيق عمل درمانى، مراكز يا بيمارستان به مصدوم

 .شود خورانده آب يا شير كودك، به سى سى 50 تا 30 مقدار به و
 

 : ايمني هاي توصيه
 استفاده مناسب دستكش و ماسك از حتمًا شيميايي، هاي شوينده از استفاده هنگام -

 .كنيد
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 .ريه و پوست چشم، براي خصوصاً است؛ خطرناك بسيار وايتكس و جوهرنمك تركيب -
 .كنيد خودداري ماده دو اين تركيب از شود مي توصيه

 هيچگاه كنيد نگهداري آن اصلي ظرف در هميشه را شوينده و شيميايي محصوالت -
 عمل اين . نكنيد داري نگه )نوشابه بطري مانند( خوراكي مواد ظرف در را مواد اين

 . شود مي كودكان توسط مواد اين اشتباهي شدن خورده سبب
 . ببنديد را آن درب سريعا شيميايي مواد از استفاده از پس هميشه -
 پوست، به كه باشيد مراقب ، كنيد مي استفاده اسيدها انواع و كننده سفيد مواد از اگر -

 .نپاشد شما لباس حتي و چشم
 كنيد، مي استفاده فوق مواد از بهداشتي هاي سرويس شوي و شست براي كه هنگامي -

 روشن را آن ، هواكش وجود صورت در و كرده باز مكان آن در را اي پنجره حتمًا
 .كنيد

 
 : گندزدا و شوينده مواد از استفاده مورد در الزم نكات

 با ديگر كننده سفيد مواد يا ژاول آب بر، رنگ گردهاي پركلرين، نظير موادي كردن مخلوط از -
 .نماييد خودداري بايد اسيدي ماده هر
 عميق هاي نفس رفته آزاد هواي به سريعًا شديد، دچار كلر گازگرفتگي به كه صورتي در -

 استشمام را آن عميق هاي نفس با ريخته پنبه روي بر را معمولي الكل مقداري سپس .بكشيد
 .نماييد استراحت آرام محل يك در و كنيد ميل شير ليوان يك سپس و نماييد

 مثًال .دهيد قرار توجه مورد را شيميايي مواد برچسب روي احتياطي موارد و هشدارها تمام -
 .كنيد دقت شوند مي آن باعث داروها از برخي كه حساسيتي و آلرژي به بايد

 نظير محافظ هاي لباس از بايد شيميايي، مادة برچسب دستور حسب بر لزوم صورت در -
 .كرد استفاده عينك و دستكش

 يا و خورد چيزي نبايد هرگز ها، كش آفت مانند خطرناك شيميايي مواد از استفاده موقع -
 .آشاميد

 .دهيد شستشو كامًال آب با را محل فوراً شيميايي مواد با پا و دست تماس صورت در -
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