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  .با اين ماده ممكن است سبب سوزش چشم شود

 .تماس با اين ماده ممكن است سبب سوزش پوست شود

 . تنفس اين ماده سبب از دست دادن هوشياري، سرفه وتنگي نفس مي شود

 

  

برگه اطالعات ايمني مواد 

 

 اطالعات عمومي

                                               

 هشدارهاي حفاظتي

با اين ماده ممكن است سبب سوزش چشم شود تماس

تماس با اين ماده ممكن است سبب سوزش پوست شود

تنفس اين ماده سبب از دست دادن هوشياري، سرفه وتنگي نفس مي شود

 .خطرات خاصي به غير از اثرات دارويي ندارد: 

 .عال ندارداين ماده قابليت اشت

  ايزوفلوران

 فوران

 گازهاي بيهوشي

  مايع

 

اطالعات عمومي -2

  مواد محرك    �

              

  

 

  

هشدارهاي حفاظتي  -3

تماس: تماس با چشم  �

تماس با اين ماده ممكن است سبب سوزش پوست شود: تماس با پوست  �

تنفس اين ماده سبب از دست دادن هوشياري، سرفه وتنگي نفس مي شود:  تنفس �

: بلعيدن و خوردن  �

اين ماده قابليت اشت: اشتعال  �

  

  

  

 ماهيت ماده -1
ايزوفلوران: تجاري  نام �

فوران: نامهاي مترادف  �

گازهاي بيهوشي: موارد استفاده  �

مايع: حالت فيزيكي �

 بي رنگ: رنگ  �

 بوي تند: بو  �
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 اطفاء حريق-4

به دليل گرما و فشار داخلي باال خطر . مايعي بسيار خطرناك و حساس است: خطر آتش گيري  �

 .انفجار وجود دارد و بخارهاي سمي توليد مي كند

از كف و پودر خشك مواد شيميايي براي خاموش كردن اين ماده استفاده : نحوه مناسب اطفاء  �

 .استفاده شود) ماسك(كردن اين ماده از تجهيزات حفاظتي خود تامين هنگام خاموش . كنيد

 

 كمك هاي اوليه -5

. دقيقه بشوئيد 15در صورت تماس فورا چشم ها را با آب فراوان حداقل به مدت :  تماس با چشم �

  .سريعا به پزشك مراجعه شود

لباس ها و كفش آلوده را از تن . در صورت تماس فورا پوست را با فراوان بشوئيد: تماس با پوست  �

 .سريعا به پزشك مراجعه شود. خارج كنيد

فرد را از مواجهه با اين ماده دور كنيد و به هواي آزاد ببريد اگر تنفس فرد قطع شده : استنشاق  �

 .سريعا به پزشك مراجعه شود. بود به وي اكسيژن مصنوعي بدهيد

اغ نكنيد مگر آنكه تحت نظر پرسنل پزشكي اين هرگز فرد را وادار به استفر: بلعيدن و خوردن  �

هرگز به فرد بيهوش چيزي نخورانيد اگر مقدار زيادي از اين ماده بلعيده شده . كار انجام شود

 .بالفاصله با پزشك تماس بگيريد

 

 احتياطات شخصي -6

 .كنيداز دستكش هاي مقاوم و غير قابل نفوذ در برابر مواد شيميايي استفاده : حفاظت پوست  �

اگر پتانسيل قرار گرفتن در معرض مستقيم اين ماده وجود دارد از عينك ايمني با : حفاظت چشم  �

 . ، شيلد صورت يا ديگر حفاظ هاي تمام صورت استفاده شودقاب دور چشم

از لباس كار آستين كوتاه، پيش بند، دستكش آستين بلند، لباس يكبار مصرف : حفاظت بدن  �

 .استفاده كنيد

اگر فرد در معرض سطح بااليي از اين ماده مي باشند از ماسك هاي تنفسي : تنفسي حفاظت  �

 .مناسب استفاده شود
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 احتياطات محيط - 7

محل خطر را تخليه كنيد، محل را تهويه نماييد، لباس حفاظتي : حفاظت و نظافت محيط آلوده  �

ود اين ماده به راه از ور .كنيد از ماده جاذب مناسب براي جمع آوري ماده استفاده. مناسب بپوشيد

. ماده جاذب و مايع جمع آوري شده را در كيسه هاي پالستيكي بريزيد. هاي آبي جلوگيري كنيد

 .منطقه آلوده كامال بايد با آب شسته شود. با اين ماده به عنوان زباله خطرناك رفتار كنيد
  

 پايداري و برهم كنش ها-9 

 .  ماده تحت شرايط ذخيره سازي مناسب پايدار است: پايداري  �

  .درجه سانتي گراد ذخيره نشود 30در دما ي باالي : محيط هاي مورد اجتناب  �

 پراكسيدها: مواد ناسازگار �

 فسژن، اسيد كلريدريك، اسيد هيدروفلوريك:  خطرات ناشي از تجزيه �

  

 سم شناسي -10
  : )حاد(اثرات تماس كوتاه مدت �

  .تشنج شودممكن است باعث خواب آلودگي،اضطراب،هيجان،بي قراري،لرزش و :اعصاب مركزي 

  .ممكن است باعث تنگي نفس و اسپاسم برنشيول ها شود: دستگاه تنفسي 

  .ممكن است سبب تهوع ،استفراغ و بي اشتهايي شود: دستگاه گوارش 

  . ممكن است سبب نوساناتي در فشار خون و درد قفسه سينه ايجاد كند: قلب و عروق 

سيستم عصبي، اين ماده در تماس كوتاه مدت ارگان هاي هدف :  )مزمن(اثرات تماس بلند مدت  �

 .قلب و كبد مي باشد

 - : ساير اطالعات  �

  -: حد تماس  �
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 جابجايي و انبارداري -8   

بعد از حمل اين ماده دست ها را كامل بشوئيد، از تنفس بخار اين ماده  :احتياطات جابجايي  �

 .اجتناب كنيد

 15- 30در جاي خشك، خنك و با تهويه مناسب نگهداري كنيد، در دماي بين : شرايط انبارداري  �

 .درجه سانتي گراد نگهداري شود

))))حرفه ايحرفه ايحرفه ايحرفه ايمسئول بهداشت مسئول بهداشت مسئول بهداشت مسئول بهداشت ((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده   

 


