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کذ
تاريخ تازًگری94/5/1 :

واحد/لسمت  :ظاهاًذّي
نام عمومي يا اختصاري :آّک ،کرتٌات کلعين

كاربرد و محل استفاده:

نامهاي مترادف:
تركيبات مواد تطكيل دهنده:

ضناسايي خطرات:
بعد از استنطاق :فرد را تِ َّاى آزاد تثريذ  .اگر تٌفط فرد قطع شذُ تَد تِ ٍى اکعيصى هصٌَعى دّيذ ٍ در صَرت ايعت
قلثى احياء قلثى ريَى اًجام دّيذ  .ظريعاً هصذٍم را تِ پسشک تثريذ.

كمكهاي اوليه

بعد از تماس با پوست :اتتذا لثاظْای آلَدُ را در تياٍريذ ٍ ظريعاً هَضع آلَدُ را تا آب ٍ صاتَى غير جارب تِ هذت 15تا 20
دقيقِ شعتشَ دّيذ تا آلَدگى ترطرف شَد  .اگر تحريکات پَظتى اداهِ داشت ،شعتشَ را اداهِ دّيذ.تِ پسشک هراجعِ شَد.
بعد از تماس با چطم :فَراً چشوْاى آلَدُ را تِ هذت  15تا  20دقيقِ تا آب ٍلرم ٍ تِ آراهى شعتشَ دّيذ تا زهاًيکِ آلَدگى
از چشن پاک ًشذُ ،پلکْا را تاز ًگْذاريذ ٍ در صَرت داشتي لٌس آى را از چشن خارج ًوايذ ،ظپط ظريعاً تِ پسشک هراجعِ
شَد
بعد از خوردن و يا آضاميدن :شخص هصذٍم را ٍادار تِ اظتفراغ ًکٌيذ ٍ ظريعاً تِ پسشک هراجعِ شَد.

الدامات الزم در صورت بروز حريك - :
الدامات مهاركننده به هنگام نطر و نطتي ماده- :

حمل و انبارش

حمل- :

انبارش :تطَر کلي هحل ًگْذاری ايي هَاد خشک ،خٌک ٍ دارای تَْيِ هٌاظثي تاشٌذ.
محافظت سيستم تنفسي :از هاظک هٌاظة اظتفادُ شَد.

كنترل و حفاظت فردي

محافظت پوست :از دظتکش هٌاظة اظتفادُ شَد.

در تماس با ماده

محافظت چطم:در ٌّگام اظتفادُ از عيٌک ايوٌي اظتفادُ شَد.
ساير كنترلها :دٍر از هَاد اکعيذکٌٌذُ ٍ اظيذّا قرار گيرد.

خواظ فيسيكي و ضيميايي :شکل ظاّری :جاهذ ،تَ :تذٍى تَ ،رًگ :ظفيذ ،داًعيتِ(2.8 :آب;  ،)1حالليت :حالليت کن در آب ظرد ،هحلَل در اظيذ
رقيق ،غيرهحلَل در الکل.
پايداري و واكنصدهي :در شرايط عادی پايذار اظت ،در تواض تا فلَريي تِ شذت هي ظَزد ،تا اظيذّاً ،وکْای آلَهيٌيَم ،جيَُ ّ +يذرٍشى ،آلَهيٌيَم،
هٌيسين ٍ ظَلفات هضاعف الَهيٌيَم ٍ پتاظين ًاظازگار اظت.
مالحظات زيست محيطي به هنگام دفع ماده يا ضايعات آن  :طثق قَاًيي هلي ٍ هحلي ايي هادُ يا ضايعات آى دفع شَد .

