
 

 

 هشدارها و عالئم ايمني

 عالئم ايمنيهشدارها و 

 هشدارها و عالئم ايمني 

هاي استاندارد  ي اول بايد با نشانه افرادي كه دائماً با مواد شيميايي سروكار دارند در وهله 

ها، نه تنها ممكن است جان خود را به  آشنايي كامل داشته باشند. بدون اطالع از اين نشانه

ها به كار اين گونه محيطخطر اندازند، بلكه باعث به خطر انداختن جان ديگر افرادي كه در 

ي سازنده براي آشنايي با طرز كار و نگهداري اين مواد  اند نيز خواهند شد. كارخانه مشغول

چسباند كه برچسب  مي ها آن( روي Safety Labelايمني )برچسب برچسبي موسوم به 

 ي مخصوص است. شامل سه عالمت يا نشانه

 دهد. ي اول: خطر ماده را نشان مي نشانه

 دهد. ي دوم: خطرهايي را كه ممكن است از اين مواد ناشي شود نشان مي انهنش

 دهد. را نشان مي ها آني سوم: چگونگي مصون ماندن از  نشانه

را نشان  ها آنهاي ديگري نيز روي مواد وجود دارد كه چگونگي حمل  افزون بر اينها، نشانه

ي  ( است و در كارخانهCH3CNتريل )اي كه حاوي استوني دهد. به عنوان نمونه روي شيشه مي

 مشخص شده است. كامالًها  مرك آلمان تهيه شده اين نشانه

ي سمّي و كشننده بنودن    دهنده ي آتش است، نشان كه به شكل جمجمه و شعله :ي اول نشانه

 كند. سوزي را مشخص مي ماده است و همچنين خطر آتش

( شروع شده Riskي  )از واژه Rحرف  كه به صورت يك عبارت عددي است و با :ي دوم نشانه

به صورت زير تعريف  R:11-23-24-25كند، عبارت  است اشاره به چگونگي خطرهاي آن مي

 شود: مي
ن در صورت تماس بنا    24كننده است.  ن تنفس آن مسموم  23شود.  به سهولت مشتعل نمي  ن  11

 شود. وم مين بر اثر بلعيدن، انسان مسم 25كند.  پوست، انسان را مسموم مي
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اشاره به چگونگي مصون بودن دارد و باز به صورت عبارت عددي است و با حرف  :ي سوم نشانه

S  :آغاز شده است مانندS-16-27-44 گفتني است .S   ي آلمناني   اشناره بنه واژهSicherheit   بنه

ورت نگهداريند و در مجنا   به معني اين است كه ماده را از آتنش دور  16 معناي ايمني دارد. عدد

از بندن   فنوراً اشاره به اين نكته دارد كه لباس آغشته به اين مناده را   27آن سيگار نكشيد، عدد 

بنه   فنوراً به معني اين است كه اگنر حالتنان خنوب نبنود،      44فرد بيرون بياوريد و باالخره عدد 

 پزشك مراجعه كنيد.

 پردازيم. در اينجا به توضيح در مورد هر يك از اين سه نشانه مي

 ي اول انهنش
ي  دهنده شود كه هر كدام نشان در چند نوع ديده مي به صورت شكل، با حروف و عالمت خطر، 

ي خطنر: نشنان    و نشانه Eشكل با حرف  مثالًاي است كه آن ماده در برخواهد داشت.  خطر ويژه

 كرومنات. شنكل بنا    اي انفجارپذير است مانند آمونينوم دي  دهد كه اين جسم در شرايط ويژه مي

دهد كه اين جسم قادر به اشتعال مواد سوختني است. بندين   ي خطر: نشان مي و نشانه Oحرف 

سنوزي آن نناممكن خواهند بنود ماننند سنديم پروكسنيد و پتاسنيم          جهت، جلوگيري از آتنش 

نشنان   Fبا يكنديگر جلنوگيري شنود. شنكل بنا حنرف        ها آنپرمنگنات. همچنين بايد از تماس 

 شود كه اشتعال ممكن است در چند حالت اتفاق افتد. شتعل ميدهد كه جسم به آساني م مي

 هنا  آنهاي آلومينيوم يا فسفر )مانع تماس شوند مانند آلكيل خود مشتعل ميه( موادي كه خوب1

 با هوا شويد(.

با هنوا و   ها آنشوند مانند بوتان و پروپان )از مخلوط شدن  ( گازهايي كه به آساني مشتعل مي2

 جلوگيري كنيد(. تماسشان با آتش

كنند، ماننند هيدريندهاي سنديم و     پذير توليد مي ( موادي كه بر اثر تركيب با آب، گاز اشتعال3
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 با رطوبت جلوگيري شود(. ها آنليتيم و آلومينيم )از تماس 

كمتنر از   هنا  آن( مايعاتي كه قابل سوختن هستند، مانند بنزن ينا اسنتون كنه ن طنه اشنتعال      4

C21 .)است )از آتش، گرما و جرقه دور باشند 

اي بسيار سمّي است كه بر اثر نفنس كشنيدن، بلعيندن ينا      ي ماده دهنده ، نشانTشكل با حرف 

ماننند تناليم و   ؛ شنود  زند و حتي باعث مرگ مي تماس با پوست بدن به سالمتي انسان ضرر مي

اي  ي مناده  دهنده ، نشانXnبا حرف  تركيبات آن )از هر نوع تماس با بدن جلوگيري شود(. شكل

كلرومتنان كنه در    شنود ماننند پيريندين ينا دي     است كه باعث صدمه زدن به سالمتي انسان مي

زند )از تماس با بدن و  صورت جذب در بدن حتي به م دار بسيار كم به سالمت انسان لطمه مي

اسنت كنه باعنث سنوز      اي  ي مناده  دهنده ، نشانCتنفس بخار آن احتراز شود(. شكل با حرف 

هاي بندن انسنان و از مينان رفنتن      كند و باعث انهدام ياخته شود. آن را قرمز مي پوست بدن مي

شود. مثل برم و سولفوريك اسيد )بخار آن تنفس نشنود و از هنر ننوع تمناس بنا       وسايل كار مي

ي بندن،  اي است كه رو ي ماده دهنده ، نشانXiبدن، چشم و لباس اجتناب شود(. شكل با حرف 

گذارد، مانند محلول آمونياك )بخار آن تنفس نشود و از  چشم و دستگاه تنفس، اثر نامطلوب مي

 تماس با پوست و چشم جلوگيري شود(.

 

 ي دوم نشانه
اي از اعداد اسنت كنه    دهد و به صورت مجموعه ي شيميايي را نشان مي خطرهاي ناشي از ماده 

. بنراي آشننايي بنا چننين حنروف و      R:11-23-24-25آغاز شده است، مانند عبنارت   Rبا حرف 

شنود و در حنال    شنروع مني   R1ها از  را ببينيد. گفتني است اين نشانه پيوست 1اعدادي جدول 

 يابد. خاتمه مي R43 حاضر به 

 ي سوم نشانه
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ها جدول  اشاره به ايمني دارد و از گروهي از اعداد تشكيل شده است. براي آشنايي با اين نشانه 

 يابد. خاتمه مي S45شروع و به  S1ها از  را ببينيد. گفتني است اين نشانه ستپيو 2

مايعناتي كنه    مثالًهاي ديگري نيز توجه داشت،  ي باال بايد به نكته بر آشنايي با سه نشانه افزون 

توانند بسوزند در آزمايشگاه تا چه م دار بايد در دسترس باشنند  اينن منواد بنر اثنر مينزان        مي

اند. به عنوان نمونه اگر حالل يا مايعي ن طنه اشنتعال پنايينتر از     بندي شده ذيري دستهپ اشتعال

C100      داشته باشد نبايد هميشه بيش از يك ليتر از آن در آزمايشنگاه نگهنداري شنود و اگنر

هنايي كنه شكسنتني نيسنتند قنرار داده و در محنل معينني        مصرف آن زياد است بايد در ظرف

را در آزمايشنگاه بنه كمتنرين     ها آنگهداري شوند و تا آنجا كه ممكن است كوشش شود م دار ن

گيرند و مرتب در آزمايشگاه استفاده  م دار ممكن محدود ساخت. مايعاتي كه به آساني آتش مي

اي ريخته شوند بلكنه تنا    پيل الكل، نبايد در ظروف نازك شيشهوشوند از قبيل استون، ايزوپر مي

هايي از جنس پالستيك نگهداري شوند. در صورت استفاده از مواد با حجنم   كان در بطريحد ام

ها بايد شرايط خاصي را به كار برد. در ضمن براي از ميان بنردن اينن    بيشتر به ويژه در كارخانه

مواد و ضايعات آن، شرايطي وجود دارد كه بايد رعايت شنوند، بنه خصنوص بنراي جلنوگيري از      

كنند و سپس بر حسب  آوري مي را در ظرفهاي مخصوصي جمع ها آنحيط زيست آلوده كردن م

هايي كه بنراي حفنو و   برند، بنابراين قانون را از ميان مي ها آننوع آن مواد، از راههاي گوناگون 

 اند بايد به شرح زير رعايت شوند: ايمني ارائه شده

 ه و اطالعات علمي كسب كرده باشند.كنند بايد تعليم ديد ( افرادي كه در آزمايشگاه كار مي1

 ( هنگام كار، عينك و اگر الزم باشد دستكش حفاظتي به كار برده شود.2

 .( كارهاي آزمايش را بيشتر بايد زير هود انجام داد3

 ( از تماس مواد با پوست بدن، چشم، دهان يا دستگاه تنفسي جلوگيري شود.4



 

 

 هشدارها و عالئم ايمني

 عالئم ايمنيهشدارها و 

را  ها آنپاك كرد، سپس با آب سرد  آن راخشك  كپارچهيبا  ( اگر مواد روي دست پاشيده شوند بايد اول5

 تميز كرد. آن راشست و در نهايت با آب گرم و صابون 

 به پزشك مراجعه كرد. فوراًشست و  آن را( اگر مواد به چشم پاشيده شوند بايد با آب 6

آن را از تن بيرون  فوراًگذارند آغشته شد بايد  ( اگر لباس با موادي كه روي پوست بدن اثر نامطلوب مي7

 آورد.

 !احتياط

 كنيد به نكات زير توجه كنيد: اي را از مواد مايع پر مي شيشه كه يهنگام

 اي ديگر، آن مايع را در شيشه بريزيد. كم و با قيف يا وسيله ( كم1

ينك قينف فلنزي را بنراي      گناه  چيه مثالً( لوازمي را انتخاب كنيد كه عايق الكتريسيته باشند، 2

 اي يا پالستيكي به كار نبريد. وف شيشهظر
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 است( Riskبرگرفته از واژه  Rخطرهاي ناشي از مواد شيميايي ) :جدول
 

 در صورت خشك بودن ماده قابل انفجار است
R1 

 R2 خطر انفجار ماده بر اثر ضربه، اصطكاك، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد

 R3 ر بر اثر ضربه، اصطكاك، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود داردخطر شديد انفجا

 R4 خطر تشكيل تركيبات بسيار حساس انفجاري فلزي ماده وجود دارد

 R5 بر اثر حرارت ديدن ممكن است منفجر شود

 R6 خطر انفجار ماده در تماس يا بدون تماس با هوا وجود دارد

 R7 شود ممكن است باعث ايجاد حريق

 R8 تماس با مواد قابل اشتعال ممكن است باعث ايجاد حريق شود

 R9 امكان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد

 R10 قابل اشتعال است

 R11 بسيار قابل اشتعال است

 R12 به شدت قابل اشتعال است

 R14 دهد يمبه شدت با آب واكنش 

 R15 شود يمزاد شدن گازهاي بسيار قابل اشتعال تماس با آب باعث آ

 R16 وجود دارد دكنندهياكسامكان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد 

 R17 شود يمخود به خود در هوا مشتعل  صورت به

 R18 در هنگام استفاده امكان تشكيل مخلوط قابل اشتعال، انفجار بخار ماده با هوا وجود دارد

 R19 قابل انفجار دهد اكسيدهايشكيل پر ممكن است ت

 R20 باشد مي آور زياندر صورت استنشاق 

 R21 باشد مي آور زياندر صورت تماس با پوست 

 R22 باشد مي آور زياندر صورت خوردن 

 R23 باشد ميدر صورت استنشاق سمي 

 R24 باشد ميدر صورت تماس با پوست سمي 

 R25 باشد ميدر صورت خوردن سمي 

 R26 باشد ميبسيار سمي  در صورت استنشاق

 R27 در صورت تماس با پوست بسيار سمي است

 R28 باشد ميبسيار سمي  در صورت خوردن

 R29 كند ميدر اثر تماس با آب گازهاي سمي آزاد 

 R30 در هنگام استفاده ممكن است بسيار قابل اشتعال شود

 R31 شود ميمي در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي س

 R32 شود ميبسيار سمي  در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي

 R33 خطر ايجاد اثرات تجمعي ماده وجود دارد

 R34 شود ميباعث ايجاد سوختگي 

 R35 شود ميباعث ايجاد سوختگي شديد 

 R36 شود مي ها چشمباعث تحريك 

 R37 شود ميباعث تحريك دستگاه تنفسي 

 R38 شود ميريك پوست باعث تح

 R39 وجود دارد ناپذير برگشتخطر ايجاد عوارض بسيار شديد 
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 R40 بودن ماده وجود دارد زا سرطانداليل و شواهد محدودي دال بر 

 R41 وجود دارد ها چشمخطر آسيب جدي به 

 R42 در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد حساسيت شود

 R43 باعث ايجاد حساسيت شودممكن است  در صورت تماس پوستي

 R44 بسته وجود دارد هاي محيطخطر انفجار ماده بر اثر حرارت ديدن در 

 R45 ممكن است باعث ايجاد سرطان شود

 R46 ژنتيكي و وراثتي شود هاي آسيبممكن است باعث ايجاد 

 R48 شديد بهداشتي وجود دارد هاي آسيبدر صورت تماس طوالني امكان خطر 

 R49 در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد سرطان شود

 R50 براي آبزيان بسيار سمي است

 R51 براي آبزيان سمي است

 R52 باشد مي آور زيانبراي آبزيان 

 R53 آبي شود هاي محيطدر  مدت طوالنيممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب 

 R54 براي گياهان سمي است

 R55 سمي است براي حيوانات

 R56 سمي است براي موجودات خاكزي

 R57 براي زنبورها سمي است

 R58 در محيط زيست شود مدت طوالنيممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب 

 R59 باشد مي خطرناكبراي اليه ازن 

 R60 شود توليدمثلممكن است باعث عدم عملكرد و آسيب دستگاه 

 R61 ممكن است براي جنين خطرناك باشد

 R62 وجود دارد توليدمثلامكان خطر عدم عملكرد و آسيب دستگاه 

 R63 امكان خطر آسيب براي جنين وجود دارد

 R64 باشد آور زيان شيرخوارممكن است براي كودكان 

 R65 است: در صورت خوردن ممكن است باعث ايجاد آسيب ريوي شود آور زيان

 R66 پوست شود خوردگي تركو با ماده ممكن است باعث خشكي  بلندمدتتماس 

 و سرگيجه شود آلودگي خواببخارات ماده ممكن است باعث 
R67 

 بازگشت وجود دارد غيرقابلامكان ايجاد عوارض 
R68 

 
 انگليسي است.( Safetyآلماني يا  Sicherheitبرگرفته از واژه  S) مي كه اشاره به موارد ايمني داردعالئ جدول: 

 

 S1 كنيد در محل بسته نگهداري

 S2 دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد

 S3 كنيد نگهداريدر جاي خنك 

 S4 دور از محل زندگي افراد نگهداري كنيد
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 S5 نگهداري كنيد گردد( ميمايع مناسب توسط سازنده مشخص )محتويات را در زير 

 S5/1 محتويات را در زير آب نگهداري كنيد

 S5/2 هداري كنيدمحتويات را در زير نفت خام نگ

 S5/3 محتويات را در زير روغن پارافين نگهداري كنيد

 S6 نگهداري كنيد شود( ميگاز خنثي كه توسط سازنده مشخص ) ماده را زير

 S6/1 زير نيتروژن نگهداري كنيد

 S6/2 زير آرگون نگهداري كنيد

 S7 در بسته نگهداري كنيد كامالًظروف را 

 S8 داري كنيدظروف را در جاي خشك نگه

 S9 ظروف را در محلي داراي تهويه عمومي مناسب نگهداري كنيد

 S12 آب بندي شده نگهداري كنيد صورت بهظروف را 

 S13 و غذاي حيوانات نگهداري كنيد ها نوشيدنيدور از مواد غذايي، 

 S14 نگهداري كنيد كند( ميمواد ناسازگاري كه سازنده مشخص )دور از 

 S14/1 احياكننده، مواد اسيدي و قلياها تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيددور از مواد 

 S14/2 ، مواد اسيدي و تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيداكسيدكنندهدور از مواد 

 S14/3 نگهداري كنيد دور از آهن

 S 14/4 نگهداري كنيدقلياها دور از آب و 

 S 14/5 نگهداري كنيد دور از اسيدها

 S 14/6 نگهداري كنيدقلياها ر از دو

 S 14/7 نگهداري كنيد دور از فلزات

 S 14/8 و مواد اسيدي نگهداري كنيد اكسيدكنندهدور از مواد 

 S 14/9 نگهداري كنيد دور از مواد آلي قابل اشتعال

 S 14/10 دور از اسيدها، مواد احياء كننده و مواد قابل اشتعال نگهداري كنيد



 

 

 هشدارها و عالئم ايمني

 عالئم ايمنيهشدارها و 

 S 14/11 د قابل اشتعال نگهداري كنيددور از موا

 S 15 دور از حرارت نگهداري كنيد

 S 16 ممنوع سيگار كشيدن -دور از منابع اشتعال نگهداري كنيد 

 S17 نگهداري كنيد (جامد)دور از مواد قابل اشتعال 

 S 18 نماييدظروف را با دقت حمل و باز 

 S 20 در هنگام كار از خوردن و آشاميدن بپرهيزيد

 S 21 در هنگام كار از استعمال دخانيات بپرهيزيد

 S 22 بخارات ماده را استنشاق نكنيد

 S 23 ، فيوم، اسپري ماده را استنشاق نكنيدبخار گازها،

 S 23/1 گاز ماده را استنشاق نكنيد

 S 23/2 بخار ماده را استنشاق نكنيد

 S 23/3 اسپري ماده را استنشاق نكنيد

 S 23/4 ه را استنشاق نكنيدفيومهاي ماد

 S 23/5 بخار و اسپري ماده را استنشاق نكنيد

 S 24 از تماس ماده با پوست خودداري كنيد

 S 25 خودداري كنيد ها چشماز تماس ماده با 

 S 26 و سپس به پزشك مراجعه كنيد بشوييدرا با آب فراوان  ها چشم، ها چشمدر صورت تماس ماده با 

 S 27 آلوده را از تن در آوريد هاي سلباهمه  فوراً

 S 28 شود( ميتوسط سازنده مشخص بشوييد ) فراوان ……پوست را با  فوراًبعد از تماس ماده با پوست، 

 S 28/1 بشوييد پوست را با آب فراوان فوراًبعد از تماس ماده با پوست، 

 S 28/2 بشوييد فراوان و صابون پوست را با آب فوراًبعد از تماس ماده با پوست، 

و در صورت امكان با پلي اتيلر پوست را بشوييد  فراوان و صابون پوست را با آب فوراًبعد از تماس ماده با پوست، 

 .بشوييد

S 28/3 



 

 

 هشدارها و عالئم ايمني

 عالئم ايمنيهشدارها و 

 S 28/4 بشوييدهمراه آب  (2:1)و اتانول  300گليكول  لنيات يپلپوست را با  فوراًبعد از تماس ماده با پوست، 

 S 28/5 بشوييد 400 گليكول اتيلن پليپوست را با  فوراًبا پوست،  بعد از تماس ماده

 S 28/6 بشوييدو سپس پوست را با آب فراوان  بشوييد 400 گليكول اتيلن پليپوست را با  فوراًبعد از تماس ماده با پوست، 

 S28/7 بشوييد پوست را با آب و صابون اسيدي فوراًبعد از تماس ماده با پوست، 

 S 29 تن مواد به داخل فاضالب خودداري كنيداز ريخ

 S 30 هرگز آب را به اين ماده اضافه نكنيد

 S 33 الزم را در برابر الكتريسيته ساكن رعايت كنيد هاي احتياط

 S 35 اين ماده و ظروف آن بايد با يك روش ايمن دفع شوند

 S 36 مناسب حفاظتي استفاده كنيد هاي لباساز 

 S 37 مناسب استفاده كنيد از دستكش ايمني

 S 38 تنفسي مناسب استفاده كنيد تجهيزاتدر هنگام نبود تهويه كافي از 

 S 39 از عينك ايمني يا نقاب حفاظ صورت استفاده كنيد

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

 شود( مي

S 40 

 S 40/1 تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده اين ماده از آب فراوان استفاده كنيدبراي 

 S 41 در هنگام حريق يا انفجار از استنشاق فيومهاي ماده خودداري كنيد

 S 42 در هنگام ايجاد فيوم يا اسپري ماده از تجهيزات تنفسي مناسب استفاده كنيد

 S 43 استفاده كنيد شود( مينده حريق توسط سازنده مشخص نوع اطفاء كن) ………در هنگام حريق از 

 S 43/1 در هنگام حريق از آب استفاده كنيد

 S 43/2 در هنگام حريق از آب يا پودر اطفاء حريق استفاده كنيد

 S 43/3 از آب هرگز استفاده نكنيد –در هنگام حريق از پودر اطفاء حريق استفاده كنيد 

 S 43/4 از آب هرگز استفاده نكنيد –كربن استفاده كنيد  كسيدا ديدر هنگام حريق از 

 S 43/6 از آب هرگز استفاده نكنيد –در هنگام حريق از ماسه استفاده كنيد 



 

 

 هشدارها و عالئم ايمني

 عالئم ايمنيهشدارها و 

 S 43/7 استفاده نكنيد هرگز از آب–فلزي استفاده كنيد  از پودردر هنگام حريق 

 S 43/8 هرگز از آب استفاده نكنيد–استفاده كنيد  يقكربن يا پودر اطفاء حر اكسيد دي –در هنگام حريق از ماسه 

 S 45 به پزشك مراجعه كنيد فوراً ناخوشدر صورت حادثه و يا احساس 

 S 46 ماده يا ظرف ماده را نشان وي دهيد برچسببه پزشك مراجعه كنيد و  فوراًدر صورت خوردن ماده 

 S 47 شود( مي توسط سازنده مشخص)نگهداري كنيد  …………در دماي كمتر از 

 S 47/1 نگهداري كنيد گراد سانتيدرجه  25 در دماي كمتر از

 S 48 شود( ميتوسط سازنده مشخص  ماده مناسب)مرطوب نماييد  ………… وسيله بهماده را 

 S 48/1 نماييدآب مرطوب  وسيله بهماده را 

 S 49 ماده را تنها در ظروف اصلي آن نگهداري كنيد

 S 50 شود( ميتوسط سازنده مشخص )نكنيد  ………مخلوط  گرماده را با مواد دي

 S 50/1 نكنيد ماده را با اسيدها مخلوط

 S 50/2 نكنيد ماده را با قلياها مخلوط

 S 50/3 مخلوط نكنيد. ها آنقوي فلزات غير آهني يا نمك  بازهايماده را با اسيدهاي قوي، 

 S 51 ار كنيدفقط در محلي داراي تهويه عمومي مناسب با ماده ك

 S52 .شود ميجهت مصرف داخلي بر روي سطوح وسيع توصيه ن

 كنندگان استفادهبراي  –تخصصي را قبل از استفاده تدارك ببينيد  هاي دستورالعمل –از تماس با ماده بپرهيزيد 

 باشد ميمحدود  اي حرفه

S 53 

 S 56 خطرناك يا ويژه دفع كنيد هاي زبالهمواد و  آوري جمعمخصوص  هاي محلماده و ظروف آن را در 

 S 57 از ظروف مناسب جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست استفاده كنيد

 S59 ماده مراجعه كنيد كننده پخشبراي اطالعات الزم در مورد بازيافت و استفاده دوباره از ماده به شركت سازنده يا 

 S 60 فع شوندخطرناك د هاي زباله عنوان بهاين ماده و ظروف آن بايد 

 S 61 ويژه يا برگه اطالعات ايمني ماده مراجعه كنيد هاي دستورالعملماده در محيط زيست خودداري كنيد. به  رهاسازياز 

 S62ماده را به وي  برچسببه پزشك مراجعه كرده و ظرف يا  فوراًدر صورت خوردن بيمار را وادار به استفراغ نكنيد. 



 

 

 هشدارها و عالئم ايمني

 عالئم ايمنيهشدارها و 

 نشان دهيد

 S63 ق ماده، بيمار را به هواي تازه منتقل كرده از او بخواهيد استراحت كنددر صورت استنشا

 S64 ()تنها در صورت هوشيار بودن بيمار بشوييددر صورت خوردن ماده، دهان را با آب 

 

 ي شيميايي بايد مطابق زير باشد:ها محلولبرچسب ظروف حاوي مواد و 

 ....................................................................................نام ماده/اجزا ......................... -1

 درصد خلوص/غلظت............................................................................................... -2

 ..............................................................................شگاهي/ورود به آزماهيته خيتار -3

 شماره كاتالوگ...................................................................................................... -4

 .................................................................... S13,R9مانند  يمنيا يهشدارها -5

 شيميايي هاي محلولبرچسب ظروف حاوي مواد و 

آن را هركدام را كنه بهتنر و رسناتر اسنت      دهنده تشكيلنام ماده يا اجزاي  يدبا 1در بند شماره 

 .درج نماييم

 بايد غلظت يا خلوص ماده درج شود.2در بند شماره 

به آزمايشگاه و در مورد مواد  ها آنرود مورد مواد تحويلي از انبار بايد تاريخ و در 3در بند شماره 

 .را درج كرد ها آنبايد تاريخ تهيه  ساز دست هاي محلولو 

و در  توليدكنننده بايد نام كارخاننه ينا شنركت     (اوريجينال) اصليدر مورد مواد  4در بند شماره 

درج شنننود كنننننده تهينننهننننام فنننرد   سننناز دسنننت هننناي محلنننولمنننورد منننواد و  

 را بنراي منواد اصنلي     توليدكنننده شنركت ينا كارخاننه     كاتنالوگ ماره بايد شن  4در بند شماره



 

 

 هشدارها و عالئم ايمني

 عالئم ايمنيهشدارها و 

 .)اوريجينال( درج نماييم

بايد هشدارهاي ايمني ماده يا محلول مورد نظر را با استفاده از برگنه اطالعنات    5در بند شماره 

 مراجع معتبر يافته و درج نماييم.ايمني مواد آن يا از ساير 

 


