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 راهنماي ایمنی زیستی
 آزمایشگاه

 مقدمه

کار رفته در  هاي مورد آزمایش، مواد به کارکردن در آزمایشگاه بسته به ماهیت نمونه 
این خطرات . واند متضمن خطرات مختلفی باشدت روش آزمایش، و ابزارهاي مورد استفاده می

تواند فقط متوجه شخص آزمایش کننده باشد، یا سالمت سایر افراد جامعه را به خطر  می
آگاهی و شناخت این عوامل خطرآفرین و . هاي زیست محیطی شود بیندازد، و یا باعث آلودگی

اي  از بروز مخاطرات مقدمههاي پیشگیري  تهدید کننده سالمت، و اندیشیدن تمهیدات و شیوه
.باشد براي برقراري نظام ایمنی می  

کار به  ها فراهم ساختن شرایط محیط هدف از برقراري سیستم ایمنی در آزمایشگاه 
کار خود ادامه  صورتی است که همه کارکنان بتوانند تحت آن شرایط با حداکثر ایمنی ممکن به

در آن وضعیت مطلوب خود را داشته و دچار دهند و آزمایشگاه و تجهیزات و مواد موجود 
.خسارات مختلف نگردند  
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هاي آزمایشگاهی روش  

هاي مربوط به کار  هاي ضعیف آزمایشگاهی و استفاده نادرست از وسایل و ابزار موجب اکثر صدمات آزمایشگاهی و عفونت خطاي انسانی، تکنیک 
.شود  گونه مشکالت و مسایل ارائه می ترین این احی شده به منظور جلوگیري و کاهش رایجهاي فنی طر اي از روش جا خالصه در این. گردند می  

ها در آزمایشگاه استفاده امن نمونه  

.باشد ها در آزمایشگاه دلیل خطر انتقال عفونت به کارکنان درگیر این کار می آوري، استفاده و نقل و انتقال نامناسب و غلط نمونه جمع   

 ظروف نمونه

ف نمونه ممکن است از جنس شیشه و یا ترجیحاً پالستیک بوده و تحت هر شرایطی بایستی محکم باشند و در صورت استفاده صحیح از ظرو 
ظروف بایستی به طور صحیح بر چسب داشته تا شناسایی و . اي نبایستی روي سطح خارجی ظروف باقی بماند هیچ ماده. درپوش نبایستی چکه کنند

هاي جداگانه و  هاي مشخصات نبایستی دور ظروف حاوي نمونه پیچیده شود بلکه بایستی در پاکت درخواست نمونه یا فرم. ان کنندتعیین هویت را آس
.ترجیحاً ضد آب گذارده شوند  

ها در داخل مؤسسات نقل و انتقال نمونه  

اي که ظروف نمونه به صورت  د استفاده شود به گونههاي مناسب بای اي همچون جعبه با رك براي اجتناب از نشت یا ریختن، از ظروف ثانویه 
این ظروف بایستی قابل اتوکالو شدن و مقاوم به مواد ضدعفونی کننده . تواند از جنس فلز یا پالستیک باشند عمودي در آن قرار گیرند، ظروف ثانویه می

.طور منظم ضد عفونی شوند تی بهها بایس این جعبه. سرپوش بایستی ترجیحاً داراي یک واشر باشد. شیمیایی باشند  

ها نمونه دریافت   

.منظور اختصاص دهند اي را براي این کنند بایستی یک اتاق و یا محوطه ویژه هایی که مقدار زیادي نمونه دریافت می آزمایشگاه   

ها بازکردن بسته  

هاي الزم  کند آگاه باشند، و بایستی با آموزش المتی را تهدید میاي که س کنند بایستی از خطرات بالقوه ها را دریافت و باز می کارکنانی که نمونه 
ظروف اصلی نمونه بایستی در یک . هاي استاندارد آشنا شوند، به ویژه زمانی که با ظروف شکسته و یا سوراخ شده سر و کار داشته باشند گیري براي پیش

. باشندمواد ضد عفونی کننده بایستی در دسترس . هود بیولوژیک باز شوند  

پت کننده پت و پی استفاده از پی  

 .پت کردن به وسیله دهان باید ممنوع شود پت کننده استفاده شود، پی همواره از پی -1
 .کردن مانند پوآر جلوگیري شود  پت اي باشند تا از آلودگی ابزار پی ها بایستی داراي سرپوش پنبه پت کلیه پی -2
 .ذرات آلوده است دمیده شودهرگز نبایستی هوا به درون مایعی که حاوي  -3
 .پت، مخلوط نمود مواد آلوده را نبایستی به وسیله عمل متناوب مکیدن و خروج از طریق یک پی -4
 .ها خارج شوند پت مایعات نبایستی به شدت و با فشار از پی -5
 .نیازي ندارند  هکه آنها به خروج آخرین قطر شوند چون نسبت به انواع دیگر ترجیح داده می Mark-to-Markهاي  پت پی -6
هاي آلوده بایستی کامالً در یک ماده ضدعفونی کننده و در یک ظرف غیرقابل شکستن قرار گیرند و قبل از استفاده مجدد به مدت مناسب  پت پی -7

 .در این مایع ضدعفونی کننده قرار داده شده باشند
 .شود نه در خارج آن هاي مصرف شده بایستی در داخل هود بیولوژیک گذاشته پت یک ظرف براي پی -8
 .پت کردن استفاه نمود از سرنگ با سر سوزن نباید براي پی -9

پت استفاه  ها همواره از پی بطري  که بتوان براي دستیابی به محتویات این. دار، در دسترس باشد هاي درپوش بایستی وسایلی براي بازکردن بطري - 10
 .کار بردن سرنگ و سرسوزن اجتناب نمود نمود و از به

چکد بایستی یک ماده جاذب بر روي سطح کار قرار داده شود، این ماده جاذب بایستی همانند  پت می اي که از پی اي اجتناب از پخش مواد آلودهبر - 11
 .ضایعات آلوده بعد از مصرف دور انداخته شوند
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 اجتناب از پراکندگی مواد آلوده

. لیتر بوده و کامالً بسته باشند میلی 3- 2ي برداشته شده، بایستی داراي قطري  برابر ها هاي میکروبیولوژي به منظور اجتناب از انتشار نمونه لوپ -1
 .متر طول داشته باشند تا ارتعاش را به حداقل برساند سانتی 6نبایستی بیش از ) دسته لوپ(میله 

. هاي انتقال استفاه شود راي استریلیزه کردن لوپمنظور اجتناب از خطر ترشح مواد آلوده روي میز کنار شعله از یک میکروسوزاننده الکتریکی ب به -2
 .شوند بار مصرف که احتیاجی به استریلیزه شدن مجدد ندارند ترجیح داده می هاي انتقال یک لوپ

 . اجتناب شود) Aerosols(از ایجاد ذرات معلق در هوا ) بزاق(هاي خلط  بایستی دقت شود در هنگام خشک کردن نمونه -3
گذاشته ) هاي دور ریختنی آزمایشگاهی از قبیل کیسه(هاي دور انداختنی، بایستی آنها در ظروف ضد نشت  ها و کشت مونهبراي اتوکالو کردن ن -4

 .که دورانداخته شوند قبل از آن) مثالً با نوار اتوکالو(ها بایستی محکم بسته باشند  سرپوش. شوند
 . ان هر کار ضدعفونی شوندهاي کاري باید با یک ماده ضدعفونی کننده مناسب در پای محوطه -5

 استفاده از هود بیولوژیک

بایستی . هاي هودبیولوژیک بایستی با استفاده از استانداردهاي ملی و منابع مرتبطه به کلیه کاربران شرح داده شوند نحوه استفاده و محدودیت -1
به خصوص براي کاربر باید کامالً توضیح داده شود که هود . هاي عملیاتی براي کارکنان نوشته شود نامه هایی درباره موارد ایمنی و آیین پروتکل

 .بیولوژیک، او را در مقابل ریختن، شکستن ظروف حاوي نمونه محافظت نخواهد کرد
 .هود بیولوژیک نباید استفاده شود مگر اینکه به طور صحیح عمل کند -2
 .ه شوداي محافظ آن باز و بست هنگام استفاده از هود بیولوژیک نباید درب شیشه -3
نباید جریان گردش هوا به فضاي اشغال شده پشتی، مسدود .  ها و مواد موجود در داخل هود بیولوژیک باید در حد حداقل ممکن باشند دستگاه -4

 .شود
ها  به فیلترکند و ممکن است  گرماي تولید شده در جریان طبیعی هوا اختالل ایجاد می. اي نباید در هود بیولوژیک استفاده شوند هاي شعله چراغ -5

 .هاي انتقال یکبار مصرف استریل استفاده شود یک میکروسوزاننده الکتریکی مجاز است اما بهتر است از لوپ. آسیب برساند
 .اي قابل رویت باشد کلیه کارها باید در بخش میانی یا عقبی میز کار انجام گیرد و از طریق پانل شیشه -6
 .پشت سرکاربر، نبایستی شلوغ باشد -7
 .بایستی با جابجایی مکرر دستهایش باعث آشفتگی جریان هوا شودکاربر ن -8
ها یا سایر اجسام مسدود شوند، چون این حالت جریان هوا را قطع کرده و  پت هاي هوا نباید به وسیله اجسامی از قبیل دفترچه یادداشت، پی شبکه -9

 .گردد باعث آلودگی بالقوه مواد و آلودگی در کاربر می
 .کارگیري یک ماده ضدعفونی کننده مناسب بعد از اتمام کار و پایان روز خشک و تمیز شود بایستی با به هود بیولوژیک سطح - 10
 .دقیقه قبل از شروع کار و بعد از اتمام کار در کابینت جریان داشته باشد 5فن هود بیولوژیک بایستی حداقل به مدت  - 11
 .دقلم و کاغذ هرگز نبایستی داخل هود بیولوژیک قرار داده شو - 12

ها اجتناب از بلع مواد آلوده و تماس آنها با پوست و چشم  

با سرعت منتشر شده و بر روي سطوح نیمکت، ) میکرومتر در قطره 5تر از  بزرگ(در حین انجام کارهاي میکروبیولوژي ذرات و قطرات درشت  -1
ها با دهان،  کارکنان آزمایشگاه بایستی از تماس دست. ندبار مصرف ویژه بایستی پوشیده شو هاي یک دستکش. نشیند صندلی و روي دستان کاربر می

 .شان اجتناب نمایند چشمان و صورت
 .داري شوند غذا و نوشیدنی نباید در آزمایشگاه مصرف و یا نگه -2
 ...)ها، آدامس جویدن ها، مداد قلم(در آزمایشگاه هیچ شئی نباید در دهان گذاشته شود،  -3
 .ه استفاده شودوسایل آرایشی نبایستی در آزمایشگا -4
 .در حین هر عملیاتی که ممکن است منجر به پراکنده شدن مواد آلوده بالقوه شود بایستی صورت، چشمان و دهان محافظت شوند -5
 

 اجتناب از ورود مواد آلوده به بدن

پریده   اي شکسته یا لب وسایل شیشه هاي مناسب و دقت الزم از ورود اتفاقی مواد آلوده که در نتیجه زخمی شدن با توان با استفاده از روش می -1
 .اي بایستی با وسایل پالستیکی جایگزین گردند االمکان وسایل شیشه حتی. شود، اجتناب نمود ایجاد می

 اي پاستور، یا هاي شیشه پت پی) آلوده شدن با سوزن آلوده(تیز از قبیل سرسوزن  تزریق اتفاقی مواد آلوده ممکن است در اثر صدمات اجسام نوك -2
 .شیشه شکسته ایجاد شود
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اي براي باز کردن  وسایل ساده(حداقل استفاده از سرنگ و سرسوزن ) الف: (توان به طرق زیر کاهش داد وسیله سرسوزن را می آلودگی به -3
ستفاده از وسایل ایمنی ا) ب(؛ یا )پت به جاي سرنگ و سوزن طور مثال مصرف پی به. دار وجود دارد که بتوان از آنها استفاده نمود هاي درپوش بطري

 ).درصورتیکه استفاده از سرنگ و سرسوزن الزم باشد(عنوان وسایل برنده  به
هاي محکم بسته شده دور  وسایل یکبار مصرف بایستی درون ظروف غیر قابل نفوذ که با پوشش. ها را دوباره درپوش بگذارند هرگز نبایستی سوزن -4

 .انداخته شوند
 .اي بشوند ر بایستی جایگزین انواع شیشههاي پالستیکی پاستو پت پی -5
 

 جداکردن سرم

 .کار گمارده شوند فقط کارکنان آموزش دیده بایستی براي این -1
 .دستکش و محافظ براي چشم و سایر سطوح مخاطی بایستی استفاده شود -2
اقل رساند، خون و سرم بایستی با دقت ها اجتناب نمود یا به حد توان از پخش ترشحات و آئروسل هاي آزمایشگاهی می باکاربرد مناسب روش -3

 .سیله دهان باید ممنوع شود پت کردن به و پت شوند، نه اینکه ریخته شوند، پی پی
براي مدت مقتضی باقی   ور شوند و در ماده ضدعفونی کننده ها بایستی کامالً در یک ماده ضدعفونی کننده مناسب غوطه پت بعد از استفاده، پی -4

 .رف مجدد شسته و یا استریلیزه شوندبمانند و قبل از مص
با سرپوش بسته شده و در ظروف ضد نشت مناسب براي اتوکالو شدن و یا   هاي خون و غیره دور ریختنی هاي نمونه حاوي لخته بایستی لوله -5

 .سوزاندن گذارده شوند
 .دها و ترشحات، مواد ضدعفونی کننده مناسب بایستی در دسترس باشن براي پاك کردن سرریزه -6
 

 استفاده از سانتریفیوژها

 .هاي آزمایشگاهی است هاي میکروبیولوژیکی در هنگام استفاده از سانتریفیوژ بررسی وضعیت بخش مکانیکی سانتریفیوژ، الزمه اولیه ایمنی روش -1
 .هاي کارخانه سازنده، عمل نمایند سانتریفیوژ بایستی بر طبق دستورالعمل -2
را به صورت ) Trunnions(ها  ها و ترونیون شود که کاربران بتوانند درون کاسه و روتور را ببینند تا باکت سانتریفیوژ بایستی در سطحی گذاشته -3

 .صحیحی جاي دهند
 هاي سانتریفیوژ و ظروف نمونه براي استفاده در سانتریفیوژ بایستی از شیشه ضخیم ساخته شده یا ترجیحاً پالستیکی باشند و جهت عیب یابی لوله -4

 .ف بازرسی گرددقبل از مصر
در صورت امکان سرپوش (صورت محکم و مطمئنی سرپوش داشته باشند  ها و ظروف نمونه، بایستی همیشه به براي عمل سانتریفیوژ کردن لوله -5

 ).پیچی
 . ها بایستی درون هود بیولوژیک انجام گیرد تمام مراحل پر کردن، باالنس کردن، بستن و بازکردن باکت -6
 . طور صحیحی باالنس شوند ا بایستی وزنی معادل داشته باشند و بهه ها و ترونیون باکت -7
 .هاي کارخانه سازنده درنظر گرفته شود بایستی طبق دستورالعمل) مابین سطح مایع و لبه لوله سانتریفیوژ(مقدار فضاي خالی باکت  -8
یا ترکیبات هیپوکلرایت ) محلول نمکی(سالین . ده شودهاي خالی بایستی استفا براي باالنس کردن باکت%) 70پروپانول (از آب مقطر یا الکل  -9

 .شوند نبایستی استفاده شوند چون که آنها باعث زنگ زدگی و پوسیدگی فلزات می
 .مورد استفاده قرار گیرند) ظروف ایمن(هاي سانتریفیوژ کامالً بسته  باید باکت 4و  3هاي ریسک  هاي در گروه براي میکروارگانیسم - 10
شود، باید دقت داشته باشید تا مطمئن شوید که لوله زیادي پر نشده باشد زیرا ممکن  دار استفاده می ي سانتریفیوژ با سر زاویهوقتی که روتورها - 11

 .است نشت کند
هاي  هاي مویی بازرسی شوند و در صورت مشاهده این آثار بایستی پروتکل درون کاسه سانتریفیوژ بایستی روزانه از نظر وضعیت خردگی و ترك - 12
 .انتریفیوژ دوباره ارزیابی شوندس

 .هاي مویی بازرسی شوند هاي سانتریفیوژ بایستی روزانه از نظر وضعیت خردگی و ترك روتورها و باکت - 13
 .هاي سانتریفیوژ بایستی بعد از هر بار استفاده آلودگی زدایی شوند ها، روتورها و کاسه باکت - 14
 .ون بمانند، تا مایع استفاده شده براي باالنس کردن آنها کامالً خارج شودها بایستی در یک وضعیت واژگ بعد از استفاده، باکت - 15
هود بیولوژیک قرار  IIیا کالس  Iاگر سانتریفیوژ در کالس . در حین انجام کار سانتریفیوژ، ممکن است ذرات عفونی به فضاي بیرون پرتاب شوند - 16

باشند از متفرق  IIIها در هود بیولوژیک کالس  اما اگر سانتریفیوژ. به بیرون وجود ندارد) ها آئروسل(امکان جلوگیري از پرتاب ذرات ) جلوباز(داشته باشند 
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کافی   دار محکم و مطمئن باعث حفاظت هاي درپوش شود، به هر حال، استفاده از سانتریفیوژ مناسب و لوله اي جلوگیري می شدن ذرات به طور گسترده
 .شود ی معلق میهاي و ذرات عفون در برابر گسترش آئروسل

 

ها و سونی کاتورها ها، شیکر کننده استفاده از مخلوط  

مخلوط . باشند یا ذرات معلق در هوا آزاد نمایند هاي خانگی نبایستی در آزمایشگاه استفاده شوند چون ممکن است نشتی داشته  کننده مخلوط -1
 .تر هستند هاي آزمایشگاهی امن ها و همزن کننده

ها بایستی خوب و محکم بسته شده باشند و واشرها  سرپوش. بایستی در شرایط مناسب و عاري از عیب و نقص باشندها  ها و بطري سرپوش -2
 .بایستی شرایط مناسبی داشته باشند

ود ش توصیه می. شود که ممکن است سبب پخش ذرات معلق شود کاتورها در ظروف فشار ایجاد می  ها، شیکرها و سونی در حین انجام کار با همزن -3
استفاده شود زیرا شیشه ممکن است شکسته و ذرات عفونی آزاد شود و همچنین ) PTFE(تترافلورواتیلن  هاي پلی به جاي شیشه از پالستیک به ویژه لوله
 .امکان مجروح شدن کاربر نیز وجود دارد

این پوشش بعد از . و محکم پوشانده شوند کاتورها در هنگام کار بایستی به وسیله یک پوشش پالستیکی شفاف مخلوط کن، شیکرها و سونی -4
 .در صورت امکان این وسایل بایستی با پوشش پالستیکی شان در یک هود بیولوژیک استفاده شوند. مصرف باید بخوبی ضدعفونی گردد

 .در پایان کار، ظروف بایستی در هود بیولوژیک باز شوند -5
 .هستند محافظت شنوایی در نظر گرفته شود بایستی براي کسانی که در حال استفاده از سونی کاتورها -6

 

هاي بافت )خردکننده(استفاده از آسیاب   

 .تر هستند امن) PTFE(هاي پالستیکی  آسیاب. داشته شوند اي بایستی با دستکش مخصوص جاذب مواد نگه هاي شیشه آسیاب -1
 .هاي بافتی بایستی در هود بیولوژیک استفاده و باز شوند آسیاب -2

 

ها و فریزرها اده از یخچالمراقبت و استف  

آنها آب شده و   بایستی به فواصل منظم یخ) یخ خشک(اکسید کربن جامد  هاي دي و قفسه) Deep Freezer(سرد   ها، فریزرهاي خیلی یخچال -1
باید از حفاظ صورت و در هنگام نظافت . اند بایستی خارج شود شده و شکسته داري می تمیز شوند و هر نوع آمپول، لوله، غیره که در آنها نگه

 .بعد از تمیز کردن، سطوح داخلی کابینت بایستی ضدعفونی شوند. هاي الستیکی محکم استفاده شود دستکش
شوند بایستی به صورت واضح و روشن با نام علمی و اطالعات مربوط به محتویات، تاریخ  داري می ها و غیره نگه کلیه ظروفی که در یخچال -2

 . مواد برچسب نخورده و مواد غیر قابل استفاده بایستی اتوکالو شده و دور انداخته شوند. ه آنها را انبار کرده بر چسب بخورندداري و نام کسی ک نگه
 .یک لیست اجناس باید از محتویات فریزرها موجود باشد -3
اخطارهاي مربوطه بایستی بر روي درب . که یخچال از نوع ضد انفجار باشد داري شوند مگر آن ترکیبات قابل اشتعال نباید در یخچال نگه -4

 .ها قرار داده شوند یخچال
 

هاي محتوي مواد عفونی لیوفیلیزه شده باز کردن آمپول  

شوند، بایستی مواظب بود چون ممکن است محتویات تحت فشار منقبض شده باشند و  باز می) لیوفیلیزه(زده خشک  هاي مواد یخ زمانی که آمپول 
هاي ذیل جهت باز  روش. ها در یک هود بیولوژیک باز شوند همیشه بایستی آمپول. ی از مواد را در اتمسفر متفرق و پخش نمایدورود ناگهانی هوا بعض

:شوند ها توصیه می کردن آمپول  

 .ها را ضدعفونی کنید اول، سطح خارجی آمپول -1
 .اي یک برش بر روي لوله نزدیک به آن ایجاد نمایید در صورت وجود سرپوش پنبه -2
 .دارید ها را قبل از شکستن در پنبه آغشته با الکل نگه ه منظور حفاظت از بریده شدن دست آمپولب -3
 .سرپوش را به آرامی بردارید و همچون یک ماده آلوده با آن رفتار کنید -4
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 .را با پنس استریل بردارید اي هنوز باالي محتویات آمپول قرار گرفته، آن اگر سرپوش پنبه -5
 .یع را به آرامی به آمپول اضافه نمایید تا از کف کردن اجتناب شودهنگام حل کردن، ما -6

 

هاي محتوي مواد عفونی نگهداري آمپول  

هاي ترك خورده و کامالً بسته نشده، شکسته یا  هاي محتوي مواد عفونی را هرگز نباید در مایع نیتروژن فرو برده زیرا ممکن است آمپول آمپول 
صورت، مواد  در غیر این. داري شوند ها بایستی فقط در فاز گازي باالي مایع نیتروژن نگه ایین مورد نیاز باشند، آمپولاگر دماي خیلی پ. منفجر شوند

کارکنان آزمایشگاهی بایستی هنگام جابجا نمودن . داري شوند هاي مکانیکی، فریزرهاي خیلی سرد یا روي یخ خشک نگه عفونی بایستی در کابینت
.اي چشمی و دستی استفاده نماینده ها از محافظ آمپول  

.ها نگهداري شده در چنین فضاهایی بایستی پس از خارج شدن ضدعفونی شوند سطوح خارجی آمپول  

ها و مواد ترشح شده حفاظت استاندارد در ارتباط با خون و سایر مایعات بدن، بافت  

ها از منابع عفونی شناخته شده و ناشناخته  انتقال میکروارگانیسم به منظور کاهش خطر» احتیاطات همه جانبه«نکات ایمنی استاندارد شامل  
.اند طراحی شده  

ها زنی و نقل و انتقال نمونه آوري برچسب جمع  

 .ها بایستی دستکش پوشیده شود ها و فرآیند در کلیه روش: احتیاطات استاندارد بایستی همیشه رعایت شوند -1
 .آوري شود ماران و حیوانات جمعخون بایستی توسط کارکنان آموزش دیده از بی -2
دهد خون به طور مستقیم درون  هاي وکیوم دار امن استفاده شود که اجازه می جاي سرنگ و سوزن معمولی بایستی از دستگاه گیري به براي خون -3

 .کند آوري شود و به طور اتوماتیک سوزن را بعد از مصرف غیر فعال می هاي کشت جمع دار و یا لوله ظروف درپوش
هاي درخواست  هاي آزمایشگاه فرم جایی در داخل بخش به ها بایستی در ظرف مناسب گذارده شوند و به آزمایشگاه انتقال داده شوند و براي جا لوله -4

 .هاي ضد آب جداگانه گذاشته شوند ها یا پاکت بایستی در کیسه
 .ها را باز کنند کارکنان پذیرش نبایستی این کیسه -5
 

برداري مونه و مندرجات نمونههاي ن بازکردن لوله  

 .هاي حاوي نمونه بایستی در هود بیولوژیک باز شود لوله -1
 ).عینک محافظ یا پوشش صورت. (شود حفاظت از چشم و غشاي مخاطی نیز توصیه می. باید دستکش پوشیده شود -2
 .بند پالستیکی پوشیده شود لباس محافظ بایستی همراه با یک پیش -3
 .اي کاغذ یا گاز محکم گرفته شود تا از پاشیده شدن محتویات جلوگیري شود هسرپوش بایستی از طریق تک -4
 

تیز شیشه و وسائل نوك  

هر وسیله . بایستی استفاده شود)  Borosilicate(هاي درجه آزمایشگاهی  فقط شیشه. در صورت امکان، پالستیک بایستی جایگزین شیشه شود -1
 .ودپریده یا ترك خورده بایستی دور انداخته ش لب
 .پت استفاده نمود از سرنگ نباید به عنوان پی -2

ها براي مشاهدات میکروسکوپی  ها و الم فیلم  

ها یا  هاي خون، خلط و مدفوع براي مشاهده زیر میکروسکوپ الزاماً موجب کشته شدن میکروارگانیزم آمیزي کردن نمونه کردن و رنگ فیکس 
.طور مناسب ضدعفونی و اتوکالو شوند جا شوند، و قبل از دور انداختن به ایستی با پنس جابهبنابراین آنها ب. شود ها نمی ها روي الم ویروس  
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)ها ها و ورتکس کننده  سونی کاتورها، مخلوط(تجهیزات اتوماتیک   

 .تجهیزات بایستی از نوع بسته باشند تا از پراکنده شدن قطرات و ذرات معلق اجتناب گردد -1
 .آوري شوند بسته براي اتوکالو کردن و یا دفع آنها جمعمواد مازاد بایستی در ظروف سر -2
 .هاي کارخانه سازنده ضدعفونی شوند در پایان هر دوره کاري تجهیزات بایستی بر اساس دستورالعمل -3

 

ها بافت  

 .کننده بافت استفاده نمود  عنوان تثبیت بایستی از فرمالین به -1
ت لزوم دستگاه برش منجمد بایستی داراي حفاظ ایمنی بوده و کاربر از حفاظ صورت در صور. از برش بافت منجمد شده بایستی اجتناب شود -2

 .گراد افزایش یابد درجه سانتی 20براي ضد عفونی کردن، دماي وسایل بایستی حداقل به . استفاه نماید
 

 ضدعفونی

ها بایستی تازه تهیه شده و براي  لول هیپوکلرایتمح. شوند کردن از آلودگی توصیه می هاي قوي براي پاك ها و ضدعفونی کننده هیپوکلرایت 
گلوتارالدهید ممکن است براي ضدعفونی کردن سطوح . گرم در لیتر آن استفاده شود 5هاي خونی  گرم در لیتر کلراین و براي آلودگی مصارف کلی یک

.استفاده شود  

ها باشند احتیاطات الزم براي موادي که ممکن است حاوي پریون  

(شامل آنسفالوپاتی اسفنجی قابل انتقال ) شوند هم نامیده می» هاي آهسته ویروس«تحت عنوان ( ها  پریون  TSE (کرتوزفلد -، بیماري جاکوب) CJD (
سندرم : و نوع جدید آن Gertmann Straussler-Scheinker (GSS) (، بیماري بیخوابی مهلک ارثی   Insomnia (و )  Kuru در انسان، اسکراپی ) 

)Scrapie (وسفند و بزها، آنسفالوپاتی اسفنجی در گاو و گوساله در گ)  BSE . ها، جغد و مینک هستند و دیگر آنسفالوپاتی اسفنجی قابل انتقال در گوزن) 
CJD  اگر چه  ارش اي مبنی بر انتقال این عوامل عفونی از طریق کار در آزمایشگاه گز رسد شواهد ثابت شده ها منتقل شده است، اما به نظر می نابه انس

انتخاب درجه ایمنی براي کار . جهت، مهم است احتیاطات الزم در هنگام کار با مواد آلوده یا بالقوه آلوده انسانی و حیوانی رعایت شود از این. نشده است
TSEبا مواد مربوط به  باالترین . اي ملی انجام شوده شوند دارد و بایستی طبق دستورالعمل هایی که مطالعه می ها بستگی به طبیعت عامل بیماري و نمونه

ها در طحال،  مطالعات بر روي حیوانات نشان داده که احتمال دارد مقادیر زیاد پریون. شوند ها در بافت سیستم عصبی مرکزي پیدا می غلظت پریون
عنوان یک  ی و اسکلتی هم ممکن است بههاي زبان ها در بافت ماهیچه دهد که پریون مطالعات اخیر نشان می. تیموس، غدد لنفاوي و ریه نیز یافت شود

.خطر عفونی بالقوه وجود داشته باشد  

بار مصرف در هر کجا که ممکن است،  ها مشکل است استفاده از وسایل یک که دستیابی به روشی براي غیر فعال کردن کامل پریون از آنجایی 
.ار مصرف براي سطح کار هود بیولوژیک استفاده شودب هاي حفاظتی یک اهمیت داشته و بایستی بر آن تاکید شود، و از پوشش  

چون عوامل بیماري . منظور اجتناب از خوردن مواد آلوده یا زخم شدن پوست کارکنان آزمایشگاهی، در نظر گرفته شود احتیاطات اصلی باید به 
:ت اضافی ذیل بایستی در نظر گرفته شوندشوند، احتیاطا وسیله فرآیند معمولی ضد عفونی آزمایشگاهی و استریلیزه کردن کشته نمی به  

 . ها مشترك باشند گردد، یعنی نبایستی وسایل با سایر آزمایشگاه استفاده از وسایل اختصاصی شدیداً توصیه می -1
دي بین هاي با شبکه فوال دستکش(باید پوشیده شوند   و دستکش) بندها ها و پیش روپوش(بار مصرف  هاي محافظت کننده آزمایشگاهی یک لباس -2

 ).ها دستکش الستیکی براي پاتولوژیست
 .شود صورت زباله خشک دور انداخت، شدیداً توصیه می را پس از استفاده به بار مصرف، که بتوان آن استفاده از ابزار پالستیکی یک -3
به جاي آن باید استفاده ) ستیکپال(هاي آزمایشگاهی  پراسسورهاي بافتی با توجه به مشکالت ضدعفونی نبایستی استفاده شوند بلکه از شیشه -4

 .شود
 .کلیه این کارها باید در هود بیولوژیک انجام شوند -5
 . هاي جلدي اجتناب شود دقت زیاد بایستی به کار گرفته شود تا از تولید ذرات معلق، بلع و آسیب -6
بعد از اینکه به مدت طوالنی در معرض فرمالین قرار  حتی. عنوان عامل عفونی در نظر گرفته شوند هاي تثبیت شده با فرمالین بایستی هنوز به بافت -7

 .گرفته باشند
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ساعت غیر فعال  درصد به مدت یک 96ها به صورت اصولی، بعد از قرار گرفتن در معرض اسید فرمیک  هاي هیستولوژیکال محتوي پریون نمونه -8
 .شوند

، بایستی با استفاده از بخار استریلیزه کننده قابل نفوذ در حرارت بندها ها و پیش هاي یکبار مصرف، روپوش هاي محل کار، شامل دستکش زباله -9
 .اي اتوکالو شوند و متعاقب آن سوزانده شوند دقیقه 3دور متوالی  6اي یا  دقیقه 18دور  گراد به مدت یک درجه سانتی 134- 137
 .فوالدي، باید ضدعفونی شوند  هاي داراي شبکه بار مصرف از قبیل دستکش وسایل غیریک - 10
ساعت  به مدت یک) درصد 2(گرم در لیتر  20ها بایستی با هیپوکلرایت سدیم محتوي کلراین با غلظت نهایی  مایعات عفونی آلوده شده با پریون - 11

 .آمیخته شود
ها  ل، باید کابینتبه هرحا. ها در مقابل اشعه ماوراي بنفش مقاوم هستند پریون. شود شدن تیتر پریون نمی پروسه بخار دهی پارافرمالدهید باعث کم - 12

 .زا را که ممکن است حضور داشته باشند غیر فعال کند ضدعفونی شوند تا سایر عوامل بیماري) از قبیل گاز فرمالدهید(توسط متدهاي استاندارد 
ساعت  به مدت یک) صددر 2(گرم در لیتر  20توان با هیپوکلرایت سدیم محتوي کلراین  هود بیولوژیک آلوده به پریون و سایر سطوح آلوده را می - 13

 .ضد عفونی نمود
توصیه . گراد سوزانده شوند و سپس دور انداخته شوند درجه سانتی 1000بایستی در درجه حرارت حداقل ) HEPA(هاي هواي با کارآیی باال  فیلتر - 14

 :شده پیش از عمل سوزاندن موارد زیر رعایت شود
  .جایی ، قبل از جابهکردن طرف مصرف شده فیلتر با فیکساتور مو  اسپري) الف
  .جایی ها در حین جابه فیلتر» درکیسه گذاشتن« ) ب
  .هاي غیر قابل دسترس آن آلوده نشود اي که بخش از محفظه به گونه HEPAانتقال فیلتر ) پ
ساعت قرار گیرند و براي یک ) درصد 2(گرم در لیتر       20وسایل بایستی قبل از عمل اتوکالو نمودن در هیپوکلرایت سدیم محتوي کلراین  - 15

  .سپس خوب با آب شسته شوند
به ) درصد 2(گرم در لیتر  20توانند به وسیله خیس خوردن مکرر با هیپوکلرایت سدیم محتوي کلراین  توانند اتوکالو  بشوند می وسایلی که نمی - 16

 .باشد ه مورد نیاز میشستشوي مناسب جهت از بین بردن هیپوکلرایت سدیم باقی ماند. ساعت تمیز شوند مدت بیش از یک
 

هاي اضطراري برنامه حوادث احتمالی و روش  

هاي ایمنی مناسب را در مورد کنترل خطرات احتمالی مربوط به  کند بایستی احتیاط هاي عفونی کار می هر آزمایشگاهی که با میکروارگانیسم 
.ها و حیوانات وضع نماید ارگانیسم  

سرو کار  4یا  3هاي گروه ریسک  حیوانات و محل هاییکه با میکروارگانیسم  قبه در آزمایشگاه و بخشتهیه یک طرح بررسی رویدادهاي غیر متر 
مسئولین سالمت کشور و مسئولین محلی بایستی در توسعه طرح تدارك و . ضروري است) 4و درجه  3هاي رده ایمنی زیستی درجه  آزمایشگاه(دارند 

.لت داشته باشندآمادگی براي مقابله با حالت اضطراري دخا  

 

 برنامه حوادث احتمالی در آزمایشگاه

:هاي عملی براي موارد زیر باشد این طرح بایستی ارائه کننده روش  

 سوزي، سیل، زلزله و انفجار هاي مقابله با بالیاي طبیعی، مثل آتش احتیاط -1
 ارزیابی میزان خطر مخاطرات زیستی  -2
 .قیهاي اتفا کنترل و ضدعفونی کردن موارد آلودگی -3
 .تخلیه اظطراري مردم و حیوانات از منطقه حادثه دیده -4
 .مداواي فوري اشخاص مجروح و حادثه دیده -5
 .عملیات پزشکی سرپایی اشخاص حادثه دیده -6
 .تمهیدات کلینیکی براي اشخاص حادثه دیده -7
 )اپیدمیولوژیکی(گیر شناسی  هاي همه بررسی -8
 .ادامه عملیات بعد از حادثه -9
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:موارد ذیل بایستی در نظر گرفته شوندهنگام تهیه این طرح   

 .هاي خطر آفرین شناسایی ارگانیسم -1
 .حیوانات  ها، انبارها، بخش باال، مثل آزمایشگاه تعیین محل مناطق ریسک -2
 .تشخیص و شناسایی اشخاص و جوامع در خطر -3
ها، دامپزشکان،  ها، میکروبیولوژیست نیکشناسایی اشخاص مسئول و وظایف آنها، مثل ماموران ایمنی زیستی، مسئولین سالمت محلی، کلی -4

 .نشانی و پلیس هاي آتش ها و سرویس  اپیدمیولوژیست
 .هایی از امکانات قرنطینه و درمان که بتواند افراد حادثه دیده و یا آلوده شده را بپذیرد لیست -5
 .نقل و انتقال اشخاص حادثه دیده و یا آلوده شده -6
 .سن، دارو، تجهیزات ویژه و وسایل اولیهها، واک منابع ایمونوگلوبولین  لیست -7
هاي بیولوژیکی و شیمیایی، تجهیزات و لوازم ضروري براي مبرا  ها، کیت هاي محافظتی، ضدعفونی کننده تدارك تجهیزات ضروري، مثل لباس -8

 .ها کردن آلودگی
هاي میکروبیولوژي هاي اظطراري براي آزمایشگاه روش  

:ها ها و خراش ها، بریدگی زخم  

ها را بشوید و منطقه یا مناطق آلوده شده را تمیز نماید، ضدعفونی کننده مناسب  ص حادثه دیده بایستی لباس محافظتی را در آورده، دستشخ 
ی هایی که احتمال آلودگی توسط آن وجود دارد بایست علت زخم و ارگانیسم. هاي ضروري باشد پوست را به کار گیرد، و در صورت لزوم به دنبال مراقبت

.داري شوند گزارشات پزشکی به صورت کامل و مقتضی ثبت و نگه. گزارش شود  

 بلع مواد عفونی

گزارشات پزشکی . شناسایی مواد بلع شده و شرایط حادثه بایستی گزارش شود. هاي پزشکی انجام شود لباس حفاظتی را بایستی درآورده و مراقبت 
.داري شوند به صورت کامل و مقتضی ثبت و نگه  

ایی ذرات بالقوه عفونی به خارج از هود بیولوژیکره  

به سوپروایزر آزمایشگاه و . کلیه افراد بایستی فوراً محل حادثه را ترك کنند و هر شخص حادثه دیده بایستی براي معاینات پزشکی مراجعه نماید 
تا فرصت باشد که ذرات معلق . وارد اتاق شود) ساعت الً یکمث(هیچ کس نبایستی تا مدت مقتضی . مامور ایمنی زیستی بایستی فوراً اطالع داده شود

 24مثالً براي (اگر آزمایشگاه داراي سیستم هواکش مرکزي نباشد، ورود افراد بایستی به تاخیر بیافتد . نشین شوند تر ته خارج شده و ذرات سنگین
).ساعت  

. از زمان مقتضی، ضدعفونی زیر نظر مامور حفاظت زیستی انجام شود بعد. هاي مناسب باید نصب شوند که نشان دهد ورود ممنوع است عالمت 
.لباس حفاظتی مناسب و محافظ تنفسی بایستی پوشیده شود  

 شکستن ظروف و ریختن مواد عفونی

ده ضدعفونی سپس بایستی ما. اي پوشیده شوند ظروف شکسته آلوده به مواد عفونی و مواد عفونی ریخته شده بایستی با حوله کاغذي یا پارچه 
اي  شوند، قطعات شکسته شیشه اي و اجسام شکسته سپس خارج  حوله کاغذي یا پارچه. کننده روي آنها ریخته شود و به مدت زمان کافی باقی بماند

انداز استفاده  ز خاكاگر براي تمیز کردن اجسام شکسته ا. منطقه آلوده شده بایستی سپس با ماده ضدعفونی کننده پاك شود. بایستی با پنس گرفته شوند
اي و  هاي کاغذي یا پارچه ها، حوله لباس. شود، آنها بایستی پس از مصرف اتوکالو شوند یا در یک ضدعفونی کننده موثر و قوي قرار گیرند می

.دستکش پوشیده شود در کلیه این مراحل باید. دان ضایعات آلوده قرار داده شوند هاي استفاده شده براي تمیز کردن بایستی در زباله اسفنج  

هاي اصلی درون  ها آلوده باشند، اطالعات بایستی روي کاغذ دیگري کپی شده و نسخه هاي آزمایشگاهی یا سایر مستندات آزمایشگاه اگر فرم 
.دان ضایعات آلوده ریخته شوند زباله  
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دار پوشهاي در هاي فاقد باکت هاي محتوي مواد بالقوه آلوده درون سانتریفیوژ شکستن لوله  

اگر بعد . تا کامالً متوقف شود) دقیقه 30براي مثال (اگر هنگام کار دستگاه شکستگی رخ دهد، موتور بایستی خاموش شود و سانتریفیوژ بسته بماند  
یستی بایستی اطالع در هر دو حالت، مامور حفاظت ز) دقیقه 30حدود (از توقف سانتریفیوژ شکستگی مشاهده شد، درب دستگاه بایستی فوراً بسته شود 

.پیدا کند  

بایستی از پنس . بار مصرف مناسب پوشانده شده و در تمام مراحل از آن استفاده شود هاي کلفت همراه با دستکش یک اگر الزم باشد دستکش 
. ها استفاده شود براي پیداکردن و در آوردن خرده شیشه  

ها و روتورها بایستی در یک ضدعفونی کننده که موجب زنگ زدگی  ها، تروینون باکتها،  هاي شکسته شده، قطعات متالشی شده شیشه کلیه لوله 
دار ممکن است در یک ظرف ضدعفونی کننده  هاي شکسته نشده و درپوش لوله. هاي مربوطه فعال هستند قرار داده شوند شود و بر ضد ارگانیسم نمی

.جداگانه گذارده و دوباره استفاده شوند  

کلیه مواد . ، سپس با آب شسته و خشک گردد)دومرتبه(بایستی با رقت مناسبی از همان ضدعفونی کننده توسط اسفنج پاك شود  تمام سانتریفیوژ 
.مصرف شده براي پاك کردن بایستی به عنوان ضایعات عفونی در نظر گرفته شوند  

)هاي ایمنی کاسه(دار  هاي درپوش شکستگی لوله درون باکت  

اگر احتمال شکستگی وجود دارد اول سرپوش ایمنی . دار  سانتریفیوژ بایستی در یک هود بیولوژیک باز و بسته شوندهاي درپوش  کلیه باکت 
.بایستی آزاد شده و باکت اتوکالو شود یا به طریق شیمیایی ضدعفونی شود  

سوزي و بالیاي طبیعی آتش  

به آنها بایستی پیش از همه اطالع داده شود که کدام . اري دخیل باشندهاي آمادگی اضطر ها بایستی در تنظیم طرح نشانی و سایر سرویس آتش 
ها داده شود تا بازدیدي از آزمایشگاه داشته و با چگونگی  بسیار مفید است که ترتیبی براي این سرویس. ها محتوي مواد بالقوه خطرناك هستند اتاق

.چیدن و محتویات آن آشنا شوند  

آنها . هاي محلی یا کشوري بایستی از خطرات بالقوه درون و یا نزدیک ساختمآنهاي آزمایشگاهی آگاه شوند بعد از یک بالي طبیعی، سرویس 
بار مصرف محکم  هاي یک هاي ضد نشت یا کیسه مواد آلوده بایستی در جعبه. دیده وارد شوند  بایستی فقط همراه با یک کارمند آزمایشگاهی آموزش

  .آوري گردند جمع

.گیري شوند نهدام نهایی بایستی توسط کارکنان حفاظت زیستی بر اساس مقررات محلی تعیین و تصمیمبازیافت یا ا   

)یا با چه کسی تماس بگیرید(هاي اضطراري  سرویس  

:ها در معرض دید باشند هاي ذیل بایستی دائماً در بخش ها و آدرس  شماره تلفن  

شود ممکن است آدرس و محل، به صورت جزئیات شناخته شده  هایی که به آنها تلفن می یسبراي فرد تماس گیرنده یا سرو(آزمایشگاه یا انستیتو  -1
 )نباشند

 رئیس انستیتو یا آزمایشگاه -2
 سوپروایزر آزمایشگاه -3
 مامور حفاظت زیستی -4
 نشانی هاي آتش سرویس -5
 .در صورت امکان کارکنان پزشکیدپارتمآنها و یا ) هاي خصوصی اسامی کلینیک(هاي آمبوالنس، بیمارستان، کارکنان پزشکی  سرویس -6
 پلیس -7
 ادارات پزشکی -8
 هاي مسئول تکنیسین -9

 .هاي  برق، گاز و آب منطقه شرکت - 10
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 تجهیزات اضطراري

:تجهیزات اضطراري زیر بایستی قابل دسترس باشند  

 هاي اولیه شامل پادزهرهاي اختصاصی و عمومی جعبه کمک -1
 نشانی مناسب اطفاء حریق کپسول آتش -2
 

:شود اما ممکن است بر اساس شرایط محلی تغییر کند یر پیشنهاد میهمچنین موارد ز  

 4و  3هاي خطر  هاي گروه هاي مو، براي حوادثی که در آن میکروارگانیسم هاي سرهم، دستکش و پوشاننده لباس(هاي محافظتی کامل  پوشش -1
 ).دخیل هستند

 .شیمیایی هستند هاي مناسب براي ذرات و مواد هاي تنفسی کامل که داراي فیلتر ماسک -2
 .ها و اسپري فرمالدئید هاي ضدعفونی کننده اتاق از قبیل اسپري دستگاه -3
 .برانکارد -4
 .ابزاري از قبیل چکش، تبر، آچار، پیچ گوشتی، نردبان و طناب -5
 .تجهیزاتی براي تعیین عالمت گذاري منطقه خطر -6
 

 استریلیزاسیون و ضدعفونی
توان  که اجسام شدیداً آلوده شده را نمی از آنجائی. وضوع مهمی براي ایمنی زیستی در آزمایشگاه استدانستن اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی، م 

در این رابطه اصول کلی ذیل در مورد انواع . باشد فوراً ضدعفونی یا استریل نمود، دانش اصول اولیه نظافت قبل از ضدعفونی نیز حائز اهمیت می
.باشد فاده میهاي پاتوژن میکروبی قابل است کالس  

جا  اطالعات اصولی ارائه شده در این. زا بستگی خواهد داشت ملزومات اختصاصی آلودگی زدایی به نوع کار آزمایشگاهی و طبیعت عوامل عفونت 
.تر مخاطرات زیستی در یک آزمایشگاه ویژه، استفاده شود تواند براي توسعه استاندارد سازي و پروسه سازي اختصاصی می  

ها براي استفاده از مواد ضدعفونی کننده بایستی بر  ر مواد ضدعفونی کننده بر روي یک ماده یا محصول متفاوت است، بنابراین، کلیه توصیهزمان اث
.هاي تولید کنندگان انجام شود اساس مشخصه  

 تعاریف

:ی زیستی به شرح زیر استترین آنها در ایمن رایج. شود هاي مختلفی براي ضدعفونی و استریلیزاسیون استفاه می واژه   

(ضدمیکروبی  Anti Microbial .کند کشد یا رشد و تکثیر آنها را سرکوب می ها را می معرفی است که میکروارگانیزم ):  

(گندزدا  Antiseptic عفونی سطح  کند، گندزداها معموالً براي ضد ها را بدون نیاز به کشتن آنها، مهار می اي است که رشد و نمو میکروارگانیزم ماده ):
.رود کار می بدن به  

(کشنده زیستی  Biocide .کشد ها را می اي که ارگانیزم یک واژه عمومی براي هر ماده ):  

(کش شیمیایی  میکروب Chemical germicide ها مصرف  یک ماده شیمیایی یا مخلوطی از مواد شیمیایی است که براي کشتن میکروارگانیزم ):
.شود می  

(زدا  آلودگی Decontamination ها، از این واژه براي حذف یا خنثی سازي مواد رادیواکتیو یا مواد شیمیایی  فرآیند حذف و یا کشتن میکروارگانیزم ):
.شود خطرناك استفاده می  

(ضدعفونی کننده  Disinfectant ، اما لزوماً شود ها استفاده می یک ماده شیمیایی یا مخلوطی از مواد شیمیایی که براي کشتن میکروارگانیزم ):
.رود جان به کار می ها معموالً براي سطوح یا موارد بی ضدعفونی کننده. براسپور اثر ندارد  
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(ضدعفونی  Disinfection .ها است، لزوماً براسپور اثر ندارد یک راه فیزیکی یا شیمیایی براي کشتن میکروارگانیزم):   

(کش  میکروب Microbicide هاي  جاي واژه این واژه اغلب به. کشد ها را می از مواد شیمیایی که میکروارگانیزمیک ماده شیمیایی یا مخلوطی  ):
.رود به کار می» ضد میکروب«یا » کش شیمیایی میکروب«، » کشنده زیستی«  

(کشنده اسپور  Sporocide .شود ه میها و اسپورها استفاد یک ماده شیمیایی یا مخلوطی از مواد شیمیایی که براي کشتن میکروارگانیزم ):  

(استریلیزاسیون  Sterilization .برد کشد و از بین می ها و اسپورها را می فرآیندي که کلیه انواع میکروارگانیزم ):  

 تمیزکردن وسایل آزمایشگاهی

کشیدن با آب و ها، تمیز کردن شامل برس کشیدن، وکیوم کردن، گردوغبارگیري، شستشو یا طی  تمیز کردن یعنی حذف گردوغبار، مواد آلی و لکه 
ها توسط گندزداها و  ها را بپوشاند و در عمل کشتن میکروارگانسیم تواند روي میکروارگانیزم گردوغبار، مواد آلی و لکه می. صابون یا مواد شوینده است

.ها تداخل ایجاد کنند هاي شیمیایی و ضدعفونی کننده کش میکروب  

ها فقط روي مواد از قبل تمیز شده موثر  کش  بسیاري از میکروب. یلیزاسیون مناسب ضروري استنظافت اولیه براي دستیابی به ضدعفونی یا استر 
.انجام شده تا از در معرض قرار گرفتن عوامل عفونی اجتناب شود  تمیز کردن اولیه باید با مراقبت. هستند  

.فته شده، سازگار باشندکار گر هاي به کش هایی استفاده شود که از نظر شیمیایی با میکرب باید از جنس   

.کش شیمیایی به منظور تمیز کردن اولیه و ضدعفونی استفاده نمود معمول است که از یک میکروب  

هاي شیمیایی کش میکروب  

محصوالت با چون تعداد و تنوع بسیار زیادي از این . عنوان ضدعفونی کننده و یا گندزدا استفاده شوند توانند به بسیاري از انواع مواد شیمیایی می 
.عمل آید در انتخاب مواد اختصاصی بایستی دقت بیشتري به. هاي تجاري و فرموالسیون متفاوت وجود دارد مارك  

تواند تبخیر و همچنین  در ضمن افزایش حرارت می. شود کشی بسیاري از مواد شیمیایی در دماهاي باالتر، بهتر و سریعتر انجام می فعالیت میکروب 
علت  در این مناطق به. ضروري است) گرمسیر(مراقبت ویژه هنگام مصرف و ذخیره این مواد شیمیایی در مناطق حاره . سرعت ببخشدتجزیه آنها را 

(داري  دماي باال عمر نگه Life-Shelf .آنها ممکن است کاهش یابد)   

داري،  اساس دستوالعمل کارخانه سازنده انتخاب، نگهآنها بایستی بر . توانند براي انسآنها یا محیط زیست مضر باشند ها می کش اکثر میکروب 
بند و محافظ  منظور تامین ایمنی افراد استفاده از دستکش، پیش هاي شیمیایی رقیق، به کش هنگام آماده سازي میکروب. مصرف و با دقت معدوم شوند

اگرچه، مصرف آنها . شوند دیوارها، اثاثیه و تجهیزات استفاده نمیها،  هاي شیمیایی عموماً براي تمیز کردن روزانه کف کش میکروب. شود چشم توصیه می
.است در موارد مشخصی براي کنترل شیوع آلودگی خاصی مناسب باشد  ممکن  

تا در حدامکان، ازنظر . هاي شیمیایی در حفظ ایمنی محل کار، از طریق کاهش خطر عوامل عفونی، دخیل خواهند بود کش استفاده مناسب میکروب 
.کش شیمیایی محدود شوند هاي محیطی باید در حد توان تعداد و انواع میکروب صادي، میزان موجودي مواد و محدودیت آلودگیاقت  

. است  توضیح داده شده) 1(هاي شیمیایی، همراه با اطالعات عمومی در مورد کاربرد آنها و سوابق ایمنی آنها در ضمیمه  کش  انواع رایج میکروب 
(حجمی /معموالً به صورت وزنی  کش غلظت میکروبطور معمول  به W/V هاي توصیه شده ترکیبات  اي از رقت خالصه) 1(شود، جدول  نشان داده می) 

.دهد آزاد کننده کلرین را نشان می  
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هاي توصیه شده ترکیبات آزاد کننده کلرین رقت) 1(جدول   

 Bدر وضعیت کثیف  Aدر وضعیت تمیز  

g/l( کلرین مورد نیاز  1 (1/0 %  )g/l  5 (5/0 %  

)کلرین% 5(محلول هیپوکلرایت سدیم   ml/l  20  ml/l  100  

)کلرین% 70(هیپوکلریت سدیم   g/l  4/1  g/l  7  

)کلرین% 60(پودر دي کلروایزوسیانورات سدیم   g/l  7/1  g/l  5/8  

)گرم کلرین به ازاي هر قرص 5/1(کلرویزوسیانورات سدیم  هاي دي قرص رقرص در هر لیت 1  قرص در هر لیتر 4   

)کلرین 25/0(کلرآمین   g/l  20  g/l  20  

A بعد از حذف مواد :  Bulk 

B براي کف از قبیل خون قبل از حذف مواد :  Bulk 

 آلودگی زدائی موضعی در محیط کار

توانند با مصرف محلول  طوح میس. هاي گازي و مایع نیاز دارد آلودگی زدائی فضاي آزمایشگاه، وسایل و تجهیزات به ترکیبی از ضد عفونی کنند 
(هیپوکلریت سدیم  NaOCl محلول .  آلودگی زدائی شوند)  1g/l کلرین براي بهداشت عمومی محیط مناسب است اما در شرایط آلودگی پرخطرتر استفاده  

(تر  هاي قوي از محلول g/l (هیدروژن پراکسید % 3براي آلودگی زدائی محیط، محلول فرموله شده حاوي . شود توصیه می) 5  H2O2 تواند محلول  می) 
.هاي سفید کننده باشد جاي محلول تري به مناسب  

شود، ضدعفونی  وسیله بخارات گاز فرمالدئید که در اثر حرارت دادن با پارافرمالدئید یا جوشاندن فرمالین تولید می توان به ها و تجهیزات را می اتاق 
بایستی ...) ها، درها و  ازقبیل پنجره(هاي اتاق  تمامی خروجی. ه پرسنل ویژه آموزش دیده نیازمند استالبته این یک روش بسیار خطرناك است و ب. نمود

% 70گراد و رطوبت نسبی  درجه سانتی 21قبل از تولید گاز کامالً بسته شوند استفاده از بایستی دماي در حدود حداقل ) یا مشابه آن(وسیله نوار چسب  به
قبل از اجازه ورود به پرسنل بایستی بخارات منطقه تهویه شده باشد و در صورت ورود ). گی زدایی هودهاي بیولوژیک را ببینیدمبحث آلود. (انجام شوند

عنوان خنثی کننده فرمالدئید  توان به کربنات آلومینیوم می از گاز بی. هاي تنفسی مناسب استفاده نمایند به اتاق قبل از تهویه، بایستی افراد از ماسک
.تفاده کرداس  

.تر با بخار پراکسیدهیدروژن نیز مناسب است اما براي تولید این بخارات به تجهیزات تخصصی نیاز است بخاردادن فضاهاي کوچک   

 آلودگی زدایی هودهاي بیولوژیک

هاي کالس  براي آلودگی زدایی کابیت  II , I . شود ز فرمالدئید را دارد استفاه میاز تجهیزاتی که جداگانه قابلیت تولید، گردش هوا و خنثی سازي گا 
درون یک ظرف که روي پلیت گرمکن الکتریکی گذاشته ) پارافرمالدئید در هوا% 8با غلظت نهایی (ي میزان مناسبی پارافرمالدئید  روش دیگر استفاده

لدئید روي یک گرمکن الکتریکی دوم در داخل بیش از پارافرما% 10کربنات آلومینیوم به میزان  همچنین درون ظرف دیگر، محلول حاوي بی. شود می
وسیله خاموش و روشن کردن گرمکن  ها خارج از کابینت درون پریز شود، تا بتوان ظروف را خارج از کابینت به برق پلیت سیم. شود کابینت قرار داده می

.کنترل کرد  

ها توسط نوار محکم بسته  بینت گذاشته شود، سپس درب کابینتاست بایستی یک ظرف آب داغ سرباز نیز در داخل کا% 70اگر رطوبت نسبی زیر  
شود تا بتوان از عدم نشت درون  وسیله یک پوشش پالستیکی ضخیم که محکم بسته شده، پوشیده می هاي هود به فضاي باز جلوي هود و هواکش. شود

.اتاق اطمینان یافت  

.شود م بسته میاطراف محل ورود سیم برق به داخل کابینت نیز توسط نوار محک  

.شود و تا زمانی که تمامی پارافرمالدئید تبخیر نشده نبایستی از پریز برق کشیده شود برق مربوط به گرمکن ظرف حاوي پارافرمالدئید وصل می  
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یوم نیز تبخیر کربنات آلومین سیم پلیت مربوط به ظرف دوم به برق متصل شده تا بی. ساعت دست نخورده باقی بماند 6کابینت به مدت حداقل  
. کربنات آلومینیوم کامالً در داخل کابینت گردش کند شود تا گاز بی ثانیه روشن می 2شود، سپس پریز برق قطع شده هود براي دوبار به مدت هربار 

ل از استفاده مجدد سطوح کابینت قب. ماند دقیقه قبل از باز شدن درجلوئی و برداشتن پوشش پالستیکی دست نخورده باقی می 30مدت  کابینت به
.بایستی کامالً تمیز شود  

آلودگی زدایی دست/ ها شستن دست  

تواند جایگزین شستشوي  هرحال این عمل نمی به. کارگیري مواد داراي مخاطرات زیستی دستکش مناسب پوشیده شود در صورت امکان هنگام به 
کارگیري مواد و حیوانات داراي مخاطرات زیستی، و قبل از ترك آزمایشگاه  از به ها باید بعد دست. ها توسط پرسنل آزمایشگاه شود مناسب و منظم دست

.شسته شوند  

اما در شرایط آلودگی باریسک باال مصرف . منظور آلودگی زدایی کافی است ها با صابون و آب معمولی به در اغلب مواقع شستشوي کامل دست 
کشی شوند و با  با آب تمیز آب) ثانیه 10مدت حداقل  به(کامالً با صابون آغشته شوند، و سپس  ها بایستی دست. شود کش توصیه می هاي میکروب صابون

).اگر در دسترس است از هواي گرم براي خشک کردن استفاده شود(اي خشک شود  دستمال کاغذي یا حوله پارچه  

گیري از انتقال آلودگی از دستمال کاغذي یا حوله  ت به منظور پیششود شیر آب با پا یا آرنج، باز و بسته شود و اگر در جائی مقدور نیس توصیه می
. اي براي باز و بسته کردن شیر آب استفاده شود پارچه  

.هاي آلوده را با الکل آغشته نمایید در شرایطی که مایع دستشویی مناسب در دسترس نیست براي آلودگی زدایی دست   

 ضدعفونی گرمایی و استریلیزاسیون

شود و براي بسیاري از وسایل  حرارت خشک اصالً موجب خوردگی نمی. ها است ترین عامل فیزیکی براي آلودگی زدایی پاتوژن یجحرارت را 
.شود ساعت را دارند، به کار گرفته می 4تا  2گراد و باالتر به مدت  درجه سانتی 160هاي  آزمایشگاهی که توانایی مقاومت در حرارت  

.شود، موثرترین است ارت خشک است، حرارت مرطوب وقتی به صورت اتوکالو استفاده میسوزاندن نیز شکلی از حر   

آلودگی (هاي دیگر  که روش عنوان آلودگی زدایی در زمانی توان از آن به کشد، اما می ها را نمی ها و یا پاتوژن جوشاندن ضرورتاً همه میکروارگانیزم 
.وجود ندارد یا در دسترس نیستند، استفاه نمود) دنزدایی یا ضدعفونی کردن شیمیایی و اتوکالو کر  

.داري شوند که امکان آلودگی مجدد ندارد نگه وسایل استریلیزه شده بایستی تا قبل از استفاده در جایی   

 اتوکالو کردن

براي اغلب مقاصد . زمایشگاهی استمفیدترین و قابل اعتمادترین استریلیزاسیون وسایل آ) اتوکالو کردن(استفاده از بخار اشباع شده تحت فشار  
.شوند، مناسب است شرایط زیر براي اتوکالوهایی که به طور صحیح استفاده می  

دقیقه در  3داري  زمان نگه ºС  134  

دقیقه در  10داري  زمان نگه ºС  126  

دقیقه در  15داري  زمان نگه ºС  121  

دقیقه در  25داري  زمان نگه ºС  115  

:ي مختلف شامل موارد زیر استها هایی از اتوکالو نمونه  

1- Gravity displacement autoclaves –  ساختار عمومی یک اتوکالو ) 1(شکلGravity displacement بخار تحت فشار وارد . دهد را نشان می
 .شود ه شده است خارج میتعبی  HEPAجا نموده و از طریق دریچه در خروجی که با یک فیلتر  تر را به سمت پایین جابه محفظه شده و هواي سنگین

2- Per-Vacuumautoclves دهد هوا از محفظه خارج شود قبل از اینکه بخار وارد شود، هواي خارج شده از طریق یک دریچه  این دستگاه اجازه می
 .یابد دقیقه کاهش می 3مدت  ن بهکار کند، بنابراین دوره استریلیزاسیو ºc 134توانند در دماي   این اتوکالوها می. شود خارج می  HEPAمجهز به فیلتر 
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.توان براي استریل نمودن مایعات استفاده نمود دلیل وجود خالء نمی ها به از این اتوکالو  

3- Fuel-heated-pressure cooker autoclaves ها  این اتوکالو. موجود نباشد 1هاي نوع  شوند که اتوکالو ها فقط در زمانی استفاده می این اتوکالو
آب موجود در ظرف بر اثر حرارت تبخیر شده و هوا از . شوند وسیله گاز، الکتریسته یا دیگر انواع سوخت حرارت داده می شوند و حرارت به ر میاز باال پ

اال حرارت و فشار تا زمانی ب. یابد وقتی تمامی هوا خارج شد، دریچه روي وزنه بسته شده و حرارت کاهش می. شود طریق یک روزنه حفاظتی خارج می
که  افتند، قبل از این تر می و یا پایین ºc 80در پایان هر دوره حرارت پایین آمده و دما تا . رود که دریچه ایمنی از قبل روي درجه تنظیم شده است می

 .سرپوش باز شود
 

 

 

 

اتوكالو ) ١(شكل  Gravity Displacement 

(بارکردن اتوکالو  Loading autoclaves( 

اي باشد که بخار  ها باید به گونه بسته. راحتی در آن نفوذ نموده و هوا خارج شود زادي درون محفظه قرار داده شوند که بخار بهوسایل بایستی به آ 
.به کلیه محتویات آن برسد  

ها احتیاطات الزم در هنگام استفاده از اتوکالو  

.مخاطرات مرتبط شوندتوانند باعث کاهش  هاي تحت فشار، موارد زیر می هنگام استفاده از محفظه   

 .کار انداختن و مراقبت روزمره اتوکالو بایستی به افراد آموزش دیده محول شود مسئولیت به -1
 .وسیله فرد آموزش دیده وجود داشته باشد ها و کنترل آنها به ها، درب یک برنامه براي جلوگیري از مخاطرات شامل بازرسی منظم محفظه -2
 .تواند به وسایل استریلیزه شده آسیب برساند، باشد که می) ازقبیل مهارکنندگان خوردگی(ز مواد شیمیایی بخار بایستی اشباع شده و عاري ا -3
ها بایستی آزاد بسته  همه موادي که نیاز به اتوکالو شدن دارند بایستی درون ظروفی قرار گیرند که اجازه هوا و نفوذ مناسب حرارت را بدهند، حفره -4

 .بار برسد لیه مواد موجود در یکشوند که بخار بتواند به ک
 .برسد ºc 80هاي بدون قفل ایمنی، دریچه اصلی بخار بایستی بسته بوده و قبل از بازکردن درب، اجازه داده شود دما به کمتر از  در مورد اتوکالو -5
 .علت دماي باال، اصطالحاً سر برود ت بهشوند تنظیم خروجی بایستی به آهستگی انجام شود، چون ممکن است مایعا که مایعات اتوکالو می در جائی -6
 .است ºc 80    هنگام بازکردن اتوکالو دستکش و نقاب محافظ بپوشند، حتی زمانی که دما به زیر کاربرها بایستی  -7
تفاده شود، پایش گیرند اس هاي روزمره عملکرد اتوکالو، از اندیکاتورهاي بیولوژیک یا ترموکوپل که در مرکز محتویات اتوکالو قرار می در پایش -8

 .منظم با ترموکوپل و وسایل ثبت، براي تعیین شرایط عملیاتی مناسب بسیار مطلوب است
 .را خارج نموده و کامالً تمیز شود در صورت وجود فیلتر در محفظه، بایستی هر روز آن -9

 .اشدوسیله کاغذ و غیره بسته نشده ب بایستی دقت شود که دریچه آزادسازي فشار بخار اتوکالو به - 10
11 -  
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 سوزاندن

.هاي آزمایشگاهی مفید است هاي بافتی و دیگر زباله هاي حیوانات و زباله سوزاندن همراه با یا بدون آلودگی زدایی اولیه، براي از بین بردن الشه   

. شود شد، توصیه میهاي مخصوص تحت کنترل آزمایشگاهی وجود داشته با که کوره جاي اتوکالو کردن فقط در صورتی سوزاندن مواد عفونی به   

ویژه آنهایی که یک حفره  ها به اما بسیاري از کوره. سوزاندن مناسب به وسایل مناسب براي کنترل دما و یک محفظه سوزاندن دوم نیاز دارد 
کامل از بین نروند و از  طور بعضی از مواد ممکن است به. ها نامطلوبند هاي حیوانی و پالستیک احتراق دارند براي خاکستر کردن مواد عفونی، الشه

هرحال، انواع بسیار  به. شود می  ها، دود و مواد شیمیایی سمی طریق دودکش به بیرون جریان یابد که این امر سبب آلودگی اتمسفر با میکروارگانیزم
درجه  1000و در محفظه دوم حداقل گراد  درجه سانتی 800اول بایستی حداقل   دماي مطلوب در محفظه. هاي احتراق وجود دارد مناسب براي محفظه

.گراد باشد سانتی  

هاي  شوند، بایستی در کیسه اند و براي خاکستر شدن سوزانده می کلیه مواد حتی آن دسته از موادي که مرحله آلودگی زدایی اولیه را گذرانده 
بایستی به این . مل الزم راجع به کنترل بار و دما را دریافت کنندها بایستی دستورالع کاربران کوره. ها منتقل شوند مناسب به کوره) ترجیحاً پالستیکی(

هایی در ارتباط با  در حال حاضر نگرانی. ها دارد نکته توجه داشت که کارآئی موثر یک کوره بستگی به مناسب بودن نوع مخلوط مواد موجود در زباله
هایی که با محیط زیست سازگارتر و به لحاظ  هایی براي ساخت کوره ارد و تالشهاي فعلی و انواع موثر آن بر محیط زیست وجود د اثرات منفی کوره

.انرژي موثر باشند، در دست اقدام است  

 انهدام

اي بستگی دارد، همواره باید آخرین  المللی، ملی و منطقه هاي پزشکی و آزمایشگاهی موضوعی است که به مقررات گوناگون بین انهدام زباله 
طور کلی  هاي داراي مخاطرات زیستی مورد مطالعه و مشورت قرار گیرند به ه مستندات قبل از طراحی و اجراي برنامه، انهدام زبالهگون هاي این نسخه

.هاي معمولی خانگی تلقی شوند و براساس مجوزهاي محلی دفع بشوند ها ممکن است همانند زباله خاکستر کوره  

.هاي مجوزدار دفع بشوند خاکستر شدن و یا در گورستان زبالهوسیله  هاي اتوکالو شده ممکن است به زباله   

 پروسه پاك کردن سرریزها

:در هنگام سرریز مواد عفونی و بالقوه عفونی، فرآیند پاك کردن سرریز بایستی انجام شود  

 .هاي محافظتی و در صورت لزوم محافظ چشم و صورت استفاده شود از دستکش و لباس -1
 .را بپوشاند اي که کامالً آن کاغذي یا پارچهپوشاندن سرریز با حوله  -2
اما در مورد . مناسب است% 5عموماً، محلول سفیدکننده (پاشیدن یک ماده ضدعفونی کننده مناسب روي حوله کاغذي و محاصره فوق منطقه  -3

 .)سرریزهاي احتمالی در حمل و نقل در هواپیما باید از ضدعفونی کننده آمونیوم نوع چهارم استفاده شود
 .کار را به طرف مرکز ادامه دهید از حاشیه خارجی منطقه سرریز است، این کار ببرید، که شروع آن صورت دوایر متحدالمرکز به ماده ضدعفونی را به -4
ا یک قطعه اگر شیشه شکسته و یا دیگر لبه پریدیگی وجود دارد از یک خاك انداز ی. مواد را تمیز کنید) دقیقه 30مثالً (بعد از مدت زمان کافی  -5

 .ها در داخل یک ظرف مقاوم به سوراخ شدن براي مواد دور ریختنی استفاده شود آوري مواد و زباله مقواي محکم براي جمع
 ).را تکرار کنید 5تا  2اگر ضروري است، مراحل (منطقه سرریز را ضدعفونی و تمیزکنید  -6
 .و ضدنشتی بریزید مواد آلوده شده را در داخل یک ظرف زباله مقاوم به سوراخ شدگی -7
 .دار ماهر را از محل ضدعفونی شده مطلع فرمایید بعد از انجام ضدعفونی موفق، یک فرد مجوز -8
 

 مخاطرات شیمیایی
. باشند زا بلکه در معرض آسیبهاي شیمیایی خطرناك نیز می هاي بیماري تنها در معرض میکروارگانیسم هاي میکروبیولوژي نه کارکنان آزمایشگاه 

هایی که ممکن  هاي در معرض قرار گرفتن و آسیب است که این افراد از دانش و اطالعات مربوط به اثرات سمی این مواد شیمیایی و راه هم آنموضوع م
و  اوراق اطالعات ایمنی مواد یا اطالعات خطر شیمیایی از طریق سازندگان. وجود آید، برخوردار باشند داري آنها به جایی و نگه است در حین جابه
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کنند قرار گیرند و به  هایی که از این مواد شیمیایی استفاده می بایست در اختیار آزمایشگاه این اطالعات می. فروشندگان مواد شیمیایی قابل دستیابی است
.هاي ایمنی محسوب گردند عنوان بخشی از دستورالعمل   

 

هاي قرارگیري در معرض راه  

:شرح ذیل باشند ی خطرناك ممکن است بههاي قرارگیري در معرض مواد شیمیای راه  

 تنفس -1
 تماس با پوست -2
 بلعیدن -3
 فرورفتن سوزن -4
 از طریق پوست آسیب دیده -5

 نگهداري مواد شیمیایی

بایست در  ذخایر عمده مواد شیمیایی می. داري شوند بایست در آزمایشگاه نگه صرفاً مقادیري از مواد شیمیایی الزم براي استفاده روزانه می 
.داري شوند بایست بر اساس حروف الفبا نگه مواد شیمیایی نمی. داري شوند ي مخصوص نگه هاي طراحی شده و اطاق ساختمآنها  

 قواعد عمومی در خصوص ناسازگاري مواد شیمیایی

نقل گردند که  داري و حمل و نحوي نگه بایست به می) 2(سوزي و یا انفجار، مواد مندرج در ستون چپ از جدول شماره  براي اجتناب از آتش 
.گاه در تماس با سایر مواد شیمیایی مندرج در ستون سمت راست همین جدول قرار نگیرند هیچ  

قواعد عمومی در خصوص ناسازگاري مواد شیمیایی) 2(جدول شماره   

 گروه مواد مواد ناسازگار

هاي کلردار، آب اکسیدکربن، هیدروکربن دي و لیتیومفلزات قلیایی نظیر سدیم، پتاسیم، سزیم    

ها آمونیاك، استیلن، هیدروکربن ها هالوژن   

عوامل اکسیدکننده نظیر اسید کرومیک، اسید 
ها نیتریک، پراکسیدها، پرمنگنات  

اسیداستیک، سولفید هیدروژن، آنیلین، 
ها، اسید سولفوریک هیدروکربن  

 اثرات سمی مواد شیمیایی

جدا از . گذارند کنند، برجا می کنند و یا بخارات آنها را استنشاق می که با آنها کار می افرادي آوري بر روي سالمت برخی مواد شیمیایی اثرات زیان 
.اند سموم آشکار، تعدادي از مواد شیمیایی داراي اثرات سمی گوناگون شناخته شده  

آور مواد شیمیایی قرار  است تحت تاثیر زیان ها ممکن ها و بافت ها و سیستم گوارشی همچنین دیگر اندام ها، کبد، کلیه سیستم تنفسی، خون، ریه 
زا و یا  برخی مواد شیمیایی به عنوان سرطان. هاي شدیدي بر آنها وارد گردد گرفته یا آسیب Teratogenic .اند شناخته شده   

معرض مواد شیمیایی ممکن  به غیر از بیشترین اثرات وخیم مذکور، قرارگرفتن در. ها در صورت بلعیده شدن سمی هستند بخارات برخی از حالل 
تواند شامل از دست دادن تعادل، خواب آلودگی و عالئمی  هایی گردد که اثرات قابل مشاهده فوري بر سالمت نداشته باشد ولی می است منجر به آسیب

.گردند، باشد مشابه که منجر به افزایش وقوع حوادث می  

تواند ناشی از اثر  این موضوع می. تواند منجر به صدمات پوستی گردد هاي آلی می از حاللقرارگرفتن طوالنی و مکرر در معرض فاز مایع بسیاري  
.زدایی این مواد باشد اما عالئم آلرژیک و ایجاد حساسیت و خورندگی همچنین امکان بروز دارند چربی  

. پیوست را مالحظه نمایید) 3(جهت کسب اطالع از جزئیات اثرات سمی مواد شیمیایی جدول    
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 مواد شیمیایی منفجره

هاي  عنوان مثال لوله به(بایست با مس و سرب تماس و مجاورت داده شود  روند، نمی کار می هاي ضد باکتریایی به آزیدها که اغلب در محل 
.وجود آورند هاي بسیار جزیی و خفیف انفجار مهیبی به چون ممکن است با ضربه). کشی ساختمان فاضالب و لوله  

.اند بسیار ناپایدار و بالقوه قابل انفجار هستند ها تبدیل شده هنه و خشک شده و به کریستالاترهایی که ک  

.گردد که روي میز کار چوبی، آجري یا مواد، خشک شود، منفجر خواهد شد و منجر به آتش سوزي می اسیدپرکلریک در صورتی  

.دها ممکن است در اثر حرارت و ضربه منفجر شون اسیدپیکریک و پیکرات  

 ریختن مواد شیمیایی

. کنند هاي مقابله با ریختن این مواد را توصیف می اغلب کارخانجات تولید کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی طی جداول انتشار یافته خود روش 
.باشند هاي ریختن این مواد نیز به شکل تجارتی قابل تهیه می جداول و کیت  

:بایست تهیه گردند ثابتی از آزمایشگاه در معرض دید قرار گیرند و ملزومات ذیل می بایست در مکآنهاي جداول مورد نیاز می   

 .هنگام ریختن مواد شیمیایی هاي مناسب براي استفاده به کیت -1
 .هاي الستیکی، ماسک تنفسی ها یا چکمه هاي الستیکی مقاوم و مستحکم، روکش کفش هاي محافظتی نظیر دستکش پوشش -2
 .اندازها آوري و خاك وسایل جمع -3
 .اي شکسته انبرهایی که براي برداشتن قطعات ظروف شیشه -4
 .هاي کاغذي ها و حوله هاي نظافتی، پارچه تی -5
 .ها سطل -6
 .ها و مواد شیمیایی خورنده سازي اسید براي خنثی) NaHCO3(کربنات  یا سدیم بی) Na2CO3کربنات سدیم، (خاکستر سودا  -7
 )ته شدهبراي پوشاندن مواد قلیایی ریخ(شن و ماسه  -8
 .شوینده غیر قابل اشتعال -9

 گازهاي تحت فشار و مایع شده

.داده شده است) 4(داري گازهاي تحت فشار مایع شده در جدول شماره  اطالعات راجع به نگه  

داري از گازهاي فشرده و مایع شده نگه) 4(جدول   

داري اطالعات نگه ظرف  

الف و (سیلندرهاي گاز فشرده و ظروف گاز مایع 
)ب  

 بر روي دیوار یا نیمکت ثابت به ) طور مثال با زنجیر نمودن به(طور مطمئن ثابت شوند  بایست به می
 .گاه سهواً از جاي خود خارج نگردند که هیچ نحوي

 ها حمل و نقل گردند ها در مکان مربوطه و بکارگیري ترولی بایست با نصب درپوش می. 
 داري  نگه در مسافتی دور از آزمایشگاه ) بالک(وعه بایست با تامین تاسیسات فنی الزم در یک مجم می

 .گذاري و مشخص گردد بایست قفل گردد و به نحو مناسبی عالمت این ناحیه می. شوند
 ها و دیگر منابع حرارتی، تجهیزات یا جرقه الکتریکی  بایست در مکآنهاي نزدیک به رادیاتورها، شعله نمی

  .شوند داري یا در مقابل نور مستقیم آفتاب نگه
)الف و ب(بار مصرف  سیلندرهاي گاز کوچک و یک   بایست سوزانده شوند نمی.  

.بایست شیر اصلی تحت فشار باال بسته باشد به هنگام عدم استفاده از دستگاه و عدم حضور افراد در اطاق می - الف  

.ه عالئم هشدار دهنده بر روي درب آنها قابل شناسایی گردندوسیل بایست به داري سیلندرهاي گاز قابل اشتعال می کارگیري و نگه هاي به اطاق -ب  
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 دیگر مخاطرات آزمایشگاهی
اطالعات مربوط به هر یک از . کارکنان آزمایشگاه ممکن است با خطراتی ناشی از انواع انرژي شامل آتش، الکتریسیته، تشعشع و صدا مواجه شوند 

.این مخاطرات در این فصل آمده است  

سوزي مخاطرات آتش  

به غیر از مخاطرات مواد . محلی، موضوعی مهم و اساسی است) نشانی آتش(همکاري تنگاتنگ مابین کارشناسان ایمنی و کارشناسان اطفاء حریق  
طفاء حریق یا این موضوع ممکن است در انتخاب بهترین راه ا. بایست در نظر گرفته شود سوزي بر امکان انتشار مواد آالینده نیز می شیمیایی، اثرات آتش

.سوزي تعیین کننده باشد محدود کردن آتش  

سوزي و  سوزي و واکنش سریع به هنگام وقوع آتش نشانی محلی در آموزش کارکنان آزمایشگاه براي ممانعت از آتش همکاري کارشناسان آتش 
.سوزي مطلوب است استفاده از تجهیزات در مقابله با آتش  

.ها نمایش داده شوند روها و سالن بایست به شکل دائمی در هر اطاق و داخل راه سوزي می ر مربوط به آتشهاي فرا ها و راه هشدارها، آموزش  

 مخاطرات الکتریکی

هاي کارگذاري  اي قرار گیرند، شامل سیستم هاي دوره نکته اساسی آن است که تمامی تجهیزات الکتریکی و نحوه نصب آنها مورد بازرسی و آزمون 
.اتصال به زمین  

(هاي جریان مدار برق  قطع کننده  Circuit-Breakers (و وقفه دهنده جریان برق با بروز عیب در دستگاه )  Earth-Fault-inter rupters (
.بایست در مدار الکتریکی مناسب آزمایشگاه نصب گردد می  

کشی هنگام عبور بار اضافه الکتریکی و در نتیجه ممانعت  نمایند، آنها به منظور حفاظت سیم هاي جریان مدار برق از انسان حفاظت نمی کننده قطع 
.گیرند سوزي مورد استفاده قرار می از آتش  

.روند کار می منظور حفاظت اشخاص از شوك الکتریکی به وقفه دهنده جریان برق با بروز عیب در دستگاه و اتصال به زمین به   

.هاي سه شاخه به زمین اتصال یابند وسیله توپی بایست ترجیحاً به همه تجهیزات الکتریکی آزمایشگاه می  

.بایست با استانداردها و کدهاي ایمنی الکتریکی ملی تطبیق یابند کشی می همه تجهیزات الکتریکی آزمایشگاه و سیم  

 سر و صدا

لیزري و همچنین تاسیسات هاي  بعضی از تجهیزات آزمایشگاهی نظیر سیستم. رسان خواهد بود تاثیر سر و صداي زیادي در طول زمان آسیب 
تواند میزان خطرات صوتی را  گیري سر و صدا می بررسی و اندازه. تواند میزان قابل توجهی صدا در محیط کارکنان ایجاد نماید داري حیوانات می نگه

فضاهاي آنها و یا دیگر مشخص مانند حصارها یا سدهاي اطراف تجهیزات پر سرو صدا یا مابین   هاي مهندسی در مکآنهاي مشخص کند کنترل
.هاي کار، باید در نظر گرفته شوند محل  

طور معمول پرسنل در معرض سر و صدا هستند یک برنامه  هایی که به در مواردي که امکان کاهش سر و صدا وجود ندارد و یا در آزمایشگاه 
صدا و یک برنامه مداوم معاینه پزشکی براي تعیین تاثیر سر و حفاظت شنوایی که شامل استفاده از محافظ صدا به هنگام کار کردن در مقابل آسیب 

.صدا بر کارکنان، بایستی در نظر گرفته شود  

 تشعشعات یونیزه کننده

:شود این تاثیرات عبارتنداز بار اشعه یونیزه کننده در نظرگرفته می حفاظت از اشعه در موارد حفاظت از انسآنها در مقابل آثار زیان   
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تاثیرات سوماتیک شامل سرطآنهاي القاء شده توسط اشعه مانند . اند  یک نظیر عالئم بالینی در افرادي که در معرض اشعه قرار گرفتهتاثیرات سومات -1
تاثیرات سوماتیک با شدت کمتر شامل . سرطان خون، استخوان، ریه و پوست که ممکن است بروز هر کدام چندین سال پس از تابش رخ دهد

 .باشد اي و ایجاد آب مروارید در چشم می هاي معده و روده ها، آسیب خونی ریزش مو، کمضایعه پوستی کوچک، 
تاثیرات وراثتی تابش اشعه به غدد تناسلی شامل . اند تاثیرات وراثتی نظیر عالئم مشاهده شده در فرزندان افرادي که در معرض اشعه قرار گرفته -2

تواند منجر به مرگ سلولی و در نتیجه نقص  ي زایاي غدد تناسلی با دوزهاي باال میها پرتودهی سلول. آسیب کروموزومی یا جهش ژن است
 15الی  8هاي  ویژه در هفته تابش پرتوهاي یونیزه به جنین در حال تکامل به. توانایی باروري در هر دو جنس یا تغییرات قاعدگی در زنان گردد

 .ها، نقایص مغزي و یا سرطآنهاي القایی از اشعه در زندگی آتی گردد رزادي اندامبارداري، ممکن است منجر به افزایش خطر ایجاد نقص ماد
 

 اصول حفاظت در برابر تشعشعات یونیزه کننده

بایست تحت کنترل قرار گیرد و از استانداردهاي  ها می جهت محدود نمودن آثار مخرب و مضر تشعشعات یونیزه کننده، استفاده از رادیو ایزوتوپ 
.تبعیت نماید ملی مرتبط  

:شود حفاظت در برابر اشعه بر پایه چهار اصل اداره می  

 .حداقل رساندن زمان قرار گرفتن در معرض اشعه به -1
 .حداکثر رساندن فاصله قرار گرفتن از منبع اشعه به -2
 .پوشش منبع اشعه -3
 هایی غیر از پرتوسنجی جانشینی استفاده از رادیونوکلئیدها با روش -4
 

:شامل موارد ذیل استهاي حفاظتی  فعالیت  

 :توان از طرق زیر کاهش داد زمان در معرض قرارگیري را می :زمان -1
 ها کامالً مطالعه و شناخته شدند که این روش هاي جدید و رایج نشده بدون استفاده از رادیونوکلوئیدها تا زمانی استفاده از روش. 
 دگی و دست پاچگیز کارکردن با رادیونوکلوئیدها به آرامی و بدون هرگونه شتاب. 
 اطمینان یافتن از اینکه همه منابع رادیواکتیو بالفاصله پس از استفاده از آنها به انبار عودت داده شود. 
 خروج مواد زائد رادیواکتیو از آزمایشگاه در فواصل زمانی منظم. 
 حداقل رساندن زمان حضور در فضاي اشعه یا آزمایشگاه به. 
 ریزي در آزمایشگاه درگیر در کار با مواد رادیواکتیو رنامهاجراء مدیریت زمانی موثر و ب. 

.گردد کاهش زمان قرار گیري پرسنل در محوطه اشعه و دریافت دوز کمتر با این محاسبه توصیف می  

دوز= درجه دوز  ×زمان   

 

 :نقطه منبع متناسب است با عکس مربع فاصله از) and X γ(هاي گاما و ایکس  درجه دوز براي اغلب اشعه :فاصله -2
 

 

 

 

 

.انجامد می  سان زمانی در یک دوره یک  4/1میزان  دوبرابر نمودن فاصله از منبع تشعشع به کاهش در معرض قرارگیري به  

)فاصلھ(٢       

١ 
= عدد ثابت ×   

 مقادیر

)درجھ دوز(  

Dِose rate 
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ها  یرهها، گ بلند، انبرك از وسایل گوناگون و ابزار مکانیکی براي افزایش فاصله مابین کاربر و منبع تشعشع استفاده شده است همچون انبرهاي دسته 
.اي در مقادیر دوز گردد تواند منجر به کاهش قابل مالحظه توجه کنید که افزایش کوچکی در فاصله می. داخل پیپت و ابزار کنترلی کشیدن مایعات به  

 

ه است به سپرهاي جذب انرژي تشعشعی یا تنزل آن که مابین منبع و کاربر یا دیگر افراد حاضر در آزمایشگاه قرار داده شد :سپر حفاظتی  -3
تشعشع ) نوع و انرژي(توانایی نفوذ  انتخاب نوع و ضخامت هرگونه مواد پوشش گذاري به. محدود نمودن در معرض قرارگیري کمک خواهد نمود

 .بستگی دارد
به همین . آورد بتا بوجود می) β(متر سپري برعلیه ذرات پرانرژي  سانتی 3/1 – 5/1سدي از آکریلیک، چوب یا فلزات سبک وزن به ضخامت 

(گذاري بر علیه پرتوهاي پرانرژي گاما و ایکس  صورت سرب با وزن مخصوص باال براي پوشش and X  γ (مورد نیاز است.  

در . بایست مورد استفاده قرار گیرند باشد نمی پذیر می ها امکان کارگیري سایر روش که به موادي با منشاء رادیونوکلوئید تا زمانی :جایگزینی -4
 .بایست از رادیونوکلوئید با حداقل توان نفوذ یا انرژي استفاده نمود پذیر نباشد می یگزینی امکانکه جا صورتی

هاي ایمنی براي کار با رادیونوکلوئیدها روش  

:بایست شامل مالحظاتی در چهار زمینه باشند قواعد کار با مواد رادیونوکلوئید می  

 .فضاي تشعشع -1
 .فضاي میز کار -2
 .تیوفضاي پس ماند رادیواک -3
 .ثبت اطالعات و پاسخ اضطراري -4
 

:ترین این قواعد شامل موارد ذیل است برخی از مهم  

 فضاي تشعشع -1
 از مواد رادیواکتیو تنها در فضاهاي اختصاص یافته به آنها استفاده کنید. 
 تنها به کارکنان اصلی اجازه حضور دهید. 
 بار مصرف استفاده کنید هاي یک یمنی و دستکشهاي ا هاي آزمایشگاهی، عینک از لوازم حفاظت فردي شامل روپوش. 
 وضعیت و میزان در معرض تشعشع قرار گرفتن کارکنان را کنترل کنید. 

فضاي کار با . بایست به جهت سادگی محتوي، تمیز نمودن و مستندسازي طراحی شوند شوند می هایی که رادیونوکلوئیدها استفاده می در آزمایشگاه
عالئم . ها باشد دور از سایر فعالیت اطاق کوچکی همجوار با آزمایشگاه اصلی یا در یک محوطه اختصاصی در آزمایشگاه به بایست رادیونوکلوئید می

. بایست در ورودي فضاي تشعشع چسبانده شود باشند می دهنده خطر تشعشع می المللی که نشان بین  

 

 فضاي میز کار - 2
 بار مصرف پوشیده شده است، استفاده نمایید هاي ریختن مواد که با مواد جاذب یک از سینی. 
 مقادیر رادیونوکلوئید را محدود کنید. 
 هاي تشعشع، میزکار و پس ماند رادیواکتیو بپوشانید منابع تشعشع را در محوطه. 
 گذاري نمایید د، میزان فعالیت و تاریخ سنجش، عالمتظروف داراي تشعشع را با نشانه تشعشع شامل اطالعات هویت رادیونوکلئی. 
 ها پس از اتمام کار استفاده نمایید گیري تشعشع براي کنترل فضاهاي کار و البسه محافظ و دست از لوازم اندازه. 
 باشند، استفاده نمایید دار می نحو مقتضی پوشش از ظروف حمل و نقل که به. 
 

 ماند رادیواکتیو فضاي پس -3
 درپی از فضاي کار دور نمایید رادیواکتیو را پیماند  پس. 
 ثبت صحیح مواد رادیواکتیو مصرفی و به دور ریخته شده را کنترل نمایید. 
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 گیري مقادیر اشعه در مواردي با دوز فراتر از حد را مشخص نمایید ثبت اندازه. 
 العمل اضطراري را ایجاد نمایید هاي تمرین منظم عکس برنامه. 
 اري، نخست کارکنان آسیب دیده را همراهی نماییددر موارد اضطر. 
 سازي نمایید طور کامل پاك فضاهاي آلوده را به. 
 در صورت امکان از دفتر حراست درخواست همکاري نمایید. 
 داري نمایید گزارشات حادثه را نوشته و نگه. 
 

 ضمیمه (1)

)هیپوکلریت سدیم(کلرین   

صورت  طور معمول به این ماده به. بینی و قابل دسترس است کش شیمیایی موثر بر موجودات ذره وباالثر، یک میکر کلرین، یک اکسیدان سریع 
(شود، و در واقع محلول مایع هیپوکلرایت سدیم  فروخته می) وایتکس(سفیدکننده  NaOCl را با آب  توان براي دستیابی به غلظت مد نظر آن است و می) 

.رقیق کرد  

طور قابل  فعالیت آنها به. تواند سبب خوردگی فلزات شود کننده داراي خاصیت قلیایی باالیی است که میصورت سفید  کلرین بخصوص به 
کننده در ظروف باز بویژه در دماهاي باال باعث  هاي استوك یا کاري سفید داري محلول نگه. یابد کاهش می) پروتئین(وسیله مواد ارگانیک  اي به مالحظه

هاي کاري و سفید کننده منوط به غلظت اولیه  استفاده مکرر از محلول. کشی آنها شود نتیجه کاهش قدرت خاصیت میکروبآزاد شدن گاز کلرین و در 
عنوان یک  به. کننده و همچنین مساحت فضاي کار، باید تغییر کند آنها، تعداد دفعات، نحوه مصرف) بدون یا داراي سرپوش(، اندازه و نوع ظرف  آن

که با  هایی که در مجاورت میزان باالیی از مواد ارگانیک هستند باید در طی یک روز چندین بار تغییر کنند، و در صورتی ولراهنماي عمومی، محل
.بار تغییر یابد هستند ممکن است تکرار دفعات آنها هر هفته یک  تغییرات کمتري مواجه  

ابل مصرف است باید داراي غلظت یک ماده ضد عفونی کننده که براي کلیه مقاصد عمومی یک آزمایشگاه ق  g/l مصرف محلول . کلرین باشد 1 
داراي غلظت (تر  قوي g/l . شود که با ریختن مواد خطر آفرین زیستی و وجود میزان زیادي از مواد ارگانیک مواجه هستیم، توصیه می در مواردي) کلرین 5 

عنوان سفیدکننده خانگی، حاوي  هاي هیپوکلرایت سدیم، به محلول g/l براي دستیابی به ترتیب به  1:10یا  1:50کلرین است که بایستی با نسبت  50 
هاي حاوي  محلول g/l و  1  g/l هاي سفید کننده صنعتی داراي غلظت حدود  محلول. رقیق شود 5  g/l است که بایستی براي دستیابی به مقادیر ذکر  20 

.شده در باال رقیق شود  

(وکلریت کلسیم  هاي هیپ یا قرص) ها دانه(ها  گرانول Ca(C1O)2 ها یا  هاي آماده شده با این گرانول محلول. کلرین است% 70طور معمول داراي  به) 
ها در مقادیر   قرص g/l و  4/1  g/l به ترتیب داراي  7  g/l و  1  g/l .کلرین خواهند بود  5   

ها از قبیل شستشوي مواد عاري از  ضدعفونی کننده شود، اما ممکن است جهت مقاصد عمومی عنوان گندزدا توصیه نمی مصرف سفیدکننده به 
باغلظت نهایی (توان از سفید کننده  در موارد اضطراري می. کار برده شود فلزات به mg/l عنوان ضدعفونی کننده آب مصرفی استفاده  به) کلرین 2-1 

.نمود  

همچنین نبایستی سفید کننده را با . د که داراي تهویه مناسب باشدداري شو گازکلرین بسیار سمی است، بنابراین باید سفیدکننده فقط در محلی نگه 
بسیاري از محصوالت جانبی کلرین براي انسان و محیط زیست مضر است، بنابراین مصرف . شود سرعت گاز کلرین آزاد می  اسید مخلوط کرد زیرا به

.تناب شودهاي داراي کلرین، بویژه سفیدکننده، بایستی اج مالحظه ضدعفونی کننده بی  

 

کلروایزوسیانورات سدیم دي  

(کلروایزوسیانورات سدیم  دي  NaDCC هاي آماده شده با پودر  محلول. کلرین است% 60صورت پودر حاوي  به)  NaDCC هاي  با غلظت  g/l و  7/1 
g/l به ترتیب حاوي  5/8  g/l و  1  g/l هاي حدود  غلظت ترتیب یک یا چهار قرص حل شده در یک لیتر آب به. کلرین خواهد بود 5  g/l و  1  g/l کلرین  5 

داري  نگه. کند ایجاد می NaDCC . تر است صورت پودر یا قرص آسانتر و ایمن به  NaDCC تواند هنگام ریختن خون و دیگر مخاطرات زیستی  جامد می 
.عداً انجام شودتواند ب تر مناطق تحت تاثیر شرایط می تمیز کردن اضافی. کار برود دقیقه به 10مدت  شکل مایع، به به  
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ها کلرآمین  

لذا غلظت . کند ها، کلرین آزاد می کلرآمین با سرعت کمتري نسبت به هیپوکلریت. کلرین در دسترس است% 25صورت حاوي حدود  ها به کلرآمین 
وسیله مواد  هاي هیپوکلریت به حلولهاي کلرآمین نسبت به م از طرف دیگر محلول. ها، الزم است اولیه باالتري از آنها براي تاثیر معادل هیپوکلریت

شوند و غلظت  ارگانیک، کمتر غیرفعال می g/l بو هستند ولی اجسامی  هاي کلرآمین بی محلول. شود پیشنهاد می "تمیز "و  "غیر تمیز  "براي شرایط  20 
پودر کلرآمین منظور حذف باقیمانده بقایاي مواد اضافه شده از  اند را به ور شده ها غوطه که درون این محلول T آنها، بایستی کامالً   بر روي) سدیم کلرآمید( 

.کشی شود آب  

اکسید کلرین دي  

ClO2  (اکسیدکلرین   دي  کنند که در  اغلب گزارشات بیان می. االثر است کش ضدعفونی کننده و اکسید کننده قوي و سریع یک میکروب) 
Cl2 (صورت گاز ناپایدار است زیرا به گاز کلرین    دي اکسیدکلرین به. است عنوان سفید کننده فعال هاي پایین تر از کلرین به غلظت (  نو گاز اکسیژ)  O2 (

اکسیدکلرین از دو راه به دست  دي. هاي مائی پایدار است اکسیدکلرین محلول در آب است و در محلول هرحال، دي به. کند تجزیه شده و گرما آزاد می
:آید می  

 ).NaC1O2(و کلریت سدیم  ) HCl(وط کردن دو ماده اسید کلریدریک  تولید در محل از طریق مخل -1
 .شوند فعال می "در محل  "سفارش انواع پایدار آن که در زمان نیاز  -2

ش اکسیدکلرین بیشتر واکن ازن و کلرین نسبت به دي. کند هایی است که بسیار انتخابی عمل می نااکسیدکلرین از اکسید هاي زیستی دي ه در میان کشند
هاي نوع دوم و سوم و بعضی  اکسیدکلرین فقط با سولفور احیاء شده و با آمین اما دي. شوند وسیله اغلب ترکیبات ارگانیک مصرف می دهند و آنها به می

عنوان  به(اکسیدکلرین  يتوان از مقادیر کمتري د بنابراین در مقایسه با ازن و کلرین می. دهد می  دیگر از ترکیبات احیاء شده و ترکیبات ارگانیک واکنش
اکسیدکلرین نسبت به ازن یا  که غلظت ارگانیک بیشتري وجود دارد دي شرط تولید مناسب، در مواردي  بنابراین به. استفاده نمود) یک عامل پایدارتر
.کنند را انتخاب می آن  همین علت تواند عمل کند، به کلرین موثرتر می  

 

 فرمالدئید

(فرمالدئید    HCHO اگرچه این ماده برعلیه . کشد گراد می درجه سانتی 20ها و اسپورها را در درجه حرارت باالي  ي است که کلیه میکروارگانیزمگاز) 
.ها فعال نیست پریون  

یا ) یا قرصشکل پولک  به(این ماده به شکل پلیمر جامد، پارافرمالدئید . نیاز دارد% 70فرمالدئید نسبتاً کنداثر است و به درجه رطوبت در حدود  
%  37شکل فرمالین که یک محلول گاز در آب به غلظت حدود  به ml/l که حاوي متانول  370  ml/l . شود عنوان پایدار کننده است، فروخته می به 100 

هاي بسته از قبیل  طهعنوان آلوده زدا یا ضد عفونی کننده در محو توان از آنها به نمایند که می هر دو فرموالسیون پس از حرارت دیدن گاز آزاد می
ممکن است ) در آب% 5فرمالین (فرمالدئید ) هاي موضعی در همین فصل مراجعه شود به بخش آلودگی زدایی محیط(ها استفاده نمود  ها و اتاق کابینت

.صورت یک ضدعفونی کننده مایع استفاده شود به  

ها و  اي که محرك بینی است و بخارات آن چشم کننده ك است، گاز تحریکاین ماده خطرنا. است) کارسینوژن(زایی  فرمالدئید مظنون به سرطان 
مقررات ملی ایمنی شیمیایی . داري و استفاده شود اي که داراي هواکش خوبی است نگه سوزاند، بنابراین باید در زیر هود یا منطقه غشاي مخاطی را می
.بایستی رعایت گردد  

 

 گلوتارآلدئید

(رآلدئید همانند فرمالدئید، گلوتا  OHC(CH2)3CHO هاي واجد و فاقد پوشش لیپدي فعال  ها و ویروس هاي گیاهی، اسپورها، قارچ بر علیه باکتري) 
هاي اسپوردار چندین ساعت زمان الزم  اگرچه، براي کشتن باکتري. این ماده خاصیت خورندگی نداشته و نسبت به فرمالدئید سریع االثرتر است. است

%) 2(عنوان یک محلول با غلظت در حدود  طور کلی به بهگلوتارآلدئید . دارد g/l رود و ممکن است نیاز باشد بعضی از محصوالت آن قبل از  کار می به 20 
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. ماند هفته، پایدار می 4تا  1محلول فعال شده بسته به فرموالسیون نوع و تکرار به مدت . فعال شود) کربنات وسیله افزودن بی به(مصرف توسط قلیا 
(فاده از نوارهاي تشخیصی است Dipstick اگر . دهد که همراه بعضی از انواع این ماده وجود دارد فقط یک میزان تقریبی از گلوتارآلدئید فعال را نشان می) 

.محلول گلوتارآلدئید کدر شده باشد نباید مصرف شده و باید دور ریخته شود  

این ماده بایستی در زیر هود یا منطقه . خاطی است و از تماس آن بایستی اجتناب شودگلوتارآلدئید سمی و یک ماده سوزاننده پوست و غشاي م 
مقررات ملی ایمنی . شود صورت اسپري یا محلول براي آلودگی زدایی سطوح کار توصیه نمی استفاده از آن به. داراي هواکش مناسب استفاده شود

.شیمیایی بایستی رعایت شود  

 ترکیبات فنلی

این . را محدود کرده است اگرچه، مقررات ایمنی اخیر مصرف آن. شده است زدا استفاده می عنوان اولین میکروب هاست، که به ز معرفگروه وسیعی ا 
هاي قارچی نیز فعال  هاي واجد پوشش لیپدي موثر بوده و همچنین در صورت فرموالسیون صحیح بر علیه باکتري ها و ویروس ترکیبات بر علیه باکتري

بسیاري از محصوالت فنلی براي . هاي فاقد پوشش لیپیدي متغیر است شان بر علیه ویروس  این ترکیبات بر علیه اسپورها فعال نبوده و فعالیت. هستند
. گیرند روند و برخی از قبیل، تري کلوزان و کلرواکسی لنل در گروه گندزداهاي رایج قرار می کار می آلودگی زدایی سطوح محیط به  

(ن کلوزا تري  Triclosan هاي گیاهی و همچنین مراقبت از پوست  این ماده عمدتاً بر علیه باکتري. هاست یک محصول رایج براي شستشوي دست) 
هاي  بیوتیک تري کلوزان و برخی از انواع آنتی هاي پایین اگرچه، در مطالعات آزمایشگاهی، باکتري نسبت به غلظت. و غشاي مخاطی موثر است

.ها هنوز ناشناخته مانده است اهمین این کشف در بعضی از زمینه. دهند ان میمشخص، مقاومت نش  

.وسیله آب مقطر و یا آب دیونیزه رقیق شوند برخی از ترکیبات فنلی به سختی آب حساس بوده و ممکن است غیرفعال شوند بنابراین بایستی به   

تواند به  وسیله الستیک جذب شوند، همچنین می ها ممکن است به این. شود کودکان توصیه نمی  ترکیبات فنلی براي مصرف روي غذاها و پوست 
.گیري شود مقررات ایمنی شیمیایی ملی بایستی پی. پوست نفوذ کنند  

 ترکیبات آمینی نوع چهارم

ها ممکن  این. شوند تفاده میها اس ها از قبیل الکل کش صورت مخلوط و اغلب در ترکیب با دیگر میکروب بسیاري از ترکیبات آمینی نوع چهارم به 
(بعضی از انواع آن از قبیل بنازال کونیم کلراید . هاي واجد پوشش لیپیدي موثر باشند هاي زنده و ویروس است بر علیه برخی از باکتري Benzal 

Konium Chloride (عنوان گندزدا  به)  Germicide .شود کار گرفته می به)   

اي در اثر تماس با ترکیبات ارگانیک، آب سخت و مواد شوینده  طور قابل مالحظه ت آمینی نوع چهارم بهکشی برخی از ترکیبا فعالیت میکروب 
عنوان ضدعفونی کننده در انتخاب موادي که براي نظافت اولیه  بنابراین نیاز است قبل از استفاه از ترکیبات آمین نوع چهارم به. یابد آنیونی، کاهش می

به علت تجزیه زیستی کم این . هاي حاوي ترکیبات آمین نوع چهارم رشد کنند توانند در محلول هاي بالقوه مضر می باکتري. شود دقت شود استفاده می
.ترکیبات ممکن است در محیط زیست تجمع یابند  

ها الکل  

اتیل الکل، (اتانول   C2H5OH ایزوپروپیل الکل، (پروپانول  - 2و )  ((CH3)2CHOH) هاي  ها بر علیه باکتري این. ارندخصوصیات ضدعفونی مشابهی د 
. هاي فاقد پوشش لیپیدي متغیر است تاثیر آنها روي ویروس. هاي واجد غشاي لیپیدي موثر هستند اما براسپورها تاثیري ندارند ها و ویروس زنده، قارچ

% (70موثرترین غلظت مصرفی آنها حدود  V/V یکی از نکات مثبت این . نباشند  کش یکروبتر ممکن است م هاي باالتر و پایین در آب است، غلظت) 
ها نسبت به الکل تنها موثرتر  صورت مخلوط با دیگر معرف الکل به. گذارد هاي الکلی آن است که بقایاي بر روي اجسام ضدعفونی شده باقی نمی محلول

% (70است، براي مثال  V/V صدگرم بر لیتر در فرمالدئید و الکل حاوي )  g/l تواند روي  در آب می% 70محلول الکل . ناسبی استکلرین ترکیب م 2 
تواند روي پوست استفاده  الکل می  در صورتی. ور کردن وسایل کوچک جراحی استفاده شود پوست، میزکاري آزمایشگاه، هود بیولوژیک و همچنین غوطه

شوي  که دست هایی که خیلی آلوده نیستند در مواردي دست زدایی ها توسط الکل براي آلودگی شستشوي دست. ها مخلوط شده باشد شود که با نرم کننده
هاي الکلی در برابر اسپورها غیر موثر هستند و ممکن است کلیه  خاطر داشت که معرف هرحال بایستی به به. شود مناسب در دسترس نباشد، توصیه می

.هاي فاقد پوشش لیپیدي را نکشد انواع ویروس  

داري شده و از  هاي کاري باید در ظروف مناسب نگه محلول. هاي روشن استفاده شوند ند و نباید نزدیک به شعلهها فرار و قابل اشتعال هست الکل 
داري و وجود مقدار مناسب اتانول در  نگه. ها را حل کند ها ممکن است موجب سختی الستیک شده وبرخی از چسب الکل. ها اجتناب شود تبخیر الکل
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دار  لیبل بطور واضحهاي الکلی باید  هاي حاوي محلول بطري. مصرف آن در دیگر مقاصد ضدعفونی کردن اجتناب شود آزمایشگاه خیلی مهم است و از
.باشند و از اتوکالوینگ آنها اجتناب شود  

(ید و ترکیبات ید دار  Iodine and Iodophors( 

ید ممکن است سطوح محیط . وسیله مواد ارگانیک مهار شوند عمل این مواد ضدعفونی کننده مشابه کلرین است، اگرچه ممکن است آنها کمتر به 
البته مقدار جزیی ید و ترکیبات یددار به عنوان . عنوان یک ضدعفونی کننده مناسب نیست و اجسام را رنگی کند و در شرایط معمولی براي مصرف به

ترکیب . گندزدا مناسب هستند Polyvidone-iodine . و گندزدایی پوست قبل از عمل جراحی، قابل اعتماد و ایمن است عنوان ضدعفونی کننده وسایل به 
تواند سمی  ید می. ید نبایستی روي آلومینیوم یا مس استفاده شود. پزشکی مناسب نیستند/ گندزدایی توسط مواد یددار عموماً براي وسایل دندانپزشکی

.هاي بالقوه مضر در آنها جلوگیري شود داري شوند تا از رشد باکتري گراد نگه درجه سانتی 10تا  4باشد محصوالت ارگانیک یددار باید در   

 پراکسید هیدروژن و پراسیدها

(H2O2)همچون کلرین، پراکسید هیدروژن   هاي وسیع الطیف  کش هستند که در گروه میکروب) ها اکسیدکننده(ها  ناترین اکسید و پراسیدها قوي 
.ترند کلرین براي انسان و محیط زیست ایمنآنها همچنین نسبت به . شوند بندي می طبقه  

برابر با آب مقطر رقیق شود، وجود دارد،  10تا  5که بایستی % 30صورت محلول  و یا به%) 3(صورت محلول آماده مصرف  پراکسید هیدروژن یا به 
کشی محدودتري است اما در حال حاضر ترکیباتی  تنهایی داراي سرعت اثر نسبتاً کمتر و میکروب پراکسید هیدروژن به% 6تا  3هاي  هرچند، محلول

گی آنها دنرا شتاب بخشند و از طرفی اثر خور کشی آن تواند پراکسید هیدروژن را پایدارکرده و عمل میکروب وجود دارد که اجزاي تشکیل دهنده آنها می
.را کمتر کند  

تر آن  هاي قوي هاي امن بیولوژیک استفاده شود و محلول هی و کابینتتواند براي آلودگی زدائی سطوح کاري میز آزمایشگا پراکسیدهیدروژن می 
پزشکی حساس به گرما، مناسب باشد مصرف بخارات پراکسیدهیدروژن یا پراستیک /ممکن است براي ضدعفونی کردن وسایل دندانپزشکی

)CH3COOOH .اختصاصی استپزشکی حساس به گرما، نیازمند تجهیزات /براي آلودگی زدائی از وسایل جراحی)   

رنگ شدن پارچه، مو، پوست و  توانند موجب خوردگی فلزات از قبیل آلومینیوم، مس، برنز و روي و همچنین بی پراکسید هیدروژن و پراسیدها می 
به دور از حرارت آنها همیشه بایستی . اجسام آغشته به این مواد قبل از تماس با چشم و غشاي مخاطی باید کامالً آبکشی شوند. غشاي مخاطی شوند

.داري شده و از تابش نور محافظت شوند نگه  

 

مواد شیمیایی و هشدارها فهرست   

 ماده

شیمیایی   

 خواص

فیزیکی   

 خطر

سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

رنگ یا  مایع بي CH3CHOاستالدیید 
گاز با بوي تند 

. میوه  

  :نقطھ ذوب
ºC ١٢١ -  

: نقطھ جوش  

ºC  ٢١  

تحریك مالیم چشم و دستگاه 
تنفسي اثر بر روي سیستم 
اعصاب مركزي، دستگاه 

. ھا تنفسي و كلیھ
زاي احتمالي سرطان  

ور  بسیار شعلھ
شونده، مخلوط 
بخار آن و ھوا 

منفجر شونده 
. است  

: نقطھ اشتعال ºC 
٣٩-  

از اشعھ، جرقھ، 
بدون سیگار و تماس 

با سطوح داغ 
. داري كنیدخود  

ھاي كامل  در ظرف
بھ دور از اكسید 

ھا نگھداري  كننده
ھاي  شود، در محفظھ

یا مجراي تخلیھ و 
تھویھ مناسب استفاده 

دستكش . شود
بندھاي  الستیكي، چشم

محافظ و از ماسك 
.تنفسي استفاده نمایید  

با ھوا پراكسیدھاي 
منفجر شونده ایجاد 

ممكن است با . كند مي
حضور  اسید یا قلیا در

فلزھاي نایاب پلیمر 
یك احیاء . ایجاد نماید

كننده قوي است، بسیار 
ھا  شدید با اكسید كننده

دھد، با مواد  واكنش مي
آلي مختلف، 

ھا، اسید  ھالوژن
ھا  سولفوریك و آمین

.دھد واكنش مي  

 

اسید استیك 
CH3CO2H  

رنگ با  مایع بي
 بوي تند

خورنده؛ باعث سوختگي 
شود، بخار آن  شدید مي

اثر آن ممكن . محرك است

 قابل اشتعال؛ 

:  نقطھ اشتعال

بخار آن را تنفس 
.نكنید  

در حالت تماس با 

واكنش شدید یا منفجر 
شونده با اكسید 

.ھا كننده  
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 ماده

شیمیایی   

 خواص

فیزیکی   

 خطر

سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

:نقطھ ذوب  

ºC  ١٧  

:نقطھ جوش  

ºC  ١١٨  

.نده با آبحل شو  

.است تاخیري باشد  ºC  ٤٠  

: محدوده اشتعال  

%٤/٥ –١٦  

 

چشم بالفاصلھ با آب 
بشویید و تحت 

پزشكي قرار   مراقبت
اي ھ دستكش. بگیرید

  نیتریل و محافظ چشم
.داشتھ باشید  

 انیدرید استیك 

CH3CO)2O( 

رنگ با  مایع بي
بوي تند قوي، 

 شبیھ بوي سركھ

: نقطھ ذوب  
ºC ٧٣-  

: نقطھ ذوب  
ºC١٣٩ 

ھا با  تحریك شدید چشم
تحریك دستگاه تنفسي 

فوقاني، عمل خورندگي، 
كن است تاثیر آن مم

.تاخیري باشد  

قابل اشتعال، در 
آتش ایجاد 

گازھاي محرك یا 
كند، سمي مي  

:نقطھ اشتعال  

ºC محدود  ٤٩
انفجار، 

%٧/٢- ٣/١٠  

بدون شعلھ باز، بدون 
جرقھ، بدون سیگار 

از تماس با . كشیدن
پوست و چشم 
.خودداري شود  

با آب جوش، بخار، 
ھاي قوي،  اكسیدكننده

ھا، بازھاي  ھا آمین الكل
وي و دیگر تركیبات ق

. دھد واكنش شدید مي
ھا را  بسیاري از فلز

در حضور آب مورد 
.دھد حملھ قرار مي  

 

 استون 

CH3COCH3 

رنگ فرار  مایع بي
 با بوي شیرین 

: نقطھ ذوب  
ºC ٩٥-  

: نقطھ ذوب  
ºC٨٢ 

 محلول در آب

تحریك مختصر چشم، بیني 
تنفس آن ممكن است . و گلو

حس و  باعث گیجي، بي
لودگي و كوما شودخواب آ  

بسیار مشتعل 
 شونده، 

:نقطھ اشتعال  

ºC و  -١٨
: محدوده انفجار

%٢/٢- ٨/١٢  

ظرف آن را در مكان 
با تھویھ خوب 

دارید، از منبع  نگھ
جرقھ دورنگھ داشتھ 

بخار آن تنفس . شود
از محافظ . نشود

تنفسي استفاده شود، 
از محافظ چشم 

.استفاده شود  

مانند (ھا  با اكسیدكننده
د كرومیك و اسید اسی

و كلروفرم در ) نیتریك
حضور قلیا واكنش 

ناسازگار . دھد شدید مي
با اسید سولفوریك 

ھاي  غلیظ و مخلوط
.اسید نیتریك است  

ھاي بزرگ و  ظرف
مخازن باید اتصال 

زمین داشتھ باشند تا 
از ایجاد الكتریستھ 

.ساكن جلوگیري شود  

 استونیتریل

CH3CN 

رنگ فرار  مایع بي
:آروماتیك با بوي  

: نقطھ ذوب  
ºC ٤٦-  

: نقطھ جوش  
ºC٨٢ 

 

تحریك تنفس، چشم، پوست، 
تماس ممكن است باعث 

تشنج و عدم ھوشیاري و 
.مسمومیت با سیانید شود  

بسیار قابل 
اشتعال، نقطھ 

:اشتعال  

ºC و  -١٨ 
: محدوده انفجار

%٣-١٦  

از شعلھ باز، جرقھ، 
سیگار كشیدن و 

ھا  تماس با اكسیدكننده
فقط . شودخودداري 

ھایي كھ  در محل
منشاجرقھ وجود 
. ندارد استفاده شود

ھاي كامل  در ظرف
در بستھ بھ دور از 

ھا  اكسید كننده
با . داري شود نگھ

تھویھ داراي خروجي 
از . ھوا كار شود

ھاي تنفسي و  محافظ
دستكش استفاده 

.نمایید  

با اسیدھا و بازھاي 
دھد و  آبي واكنش مي

ایجاد بخارھاي سمي 
با . نماید مي

ھاي قوي  اكسیدكننده
بعضي . دھد واكنش مي

از انواع پالستیك، 
ھا را  الستیك و پوشش
مورد حملھ قرار 

با سوختن . دھد مي
شود و ایجاد  شكستھ مي

سیانید ھیدروژن و 
اكسید نیتروژن 

نماید مي  

 

 استیلن 

HC=CH 

رنگ با  گاز بي
بوي خفیف اتر یا 
سیر، تحت فشار 

حمل و نقل 
در  شود، مي

استون حل 
گردد، مي  

: نقطھ ذوب  
ºC ٨١-  

: نقطھ تصعید  
ºC ٨٤-  

كننده ساده، در محل  خفھ
تماس ایجاد سرمازدگي 

.كند مي  

بسیار شدید قابل 
اشتعال، محدوده 

:اشتعال   

%٥/٢-١٠٠  

براي محافظت پوست 
ھاي مقاوم  از دستكش

بھ سرما و از 
ھاي چشم یا  محافظ

ماسك صورت 
از شعلھ . استفاده كنید

باز، جرقھ، سیگار 
كشیدن خودداري 

با تھویھ داراي . كنید
خروجي در محل و 

وسایل برقي و 
روشنایي مقاوم در 
برابر انفجار كار 

.نمایید  

عامل احیا كننده قوي 
ھا  است، با اكسیدكننده

و فلورین و كلرین در 
روشنایي بھ شدت 

با . دھد واكنش مي
مس، نقره و جیوه و 

ھاي آنھا ایجاد   نمك
ھاي حساس بھ  كیبتر

.نماید ضربھ مي  

 

 آكرولئین

CH2=CHCHO 

رنگ یا  مایع بي
زرد با بوي نافذ و 

كننده،   ناراحت  

آور، تحریك شدید  اشك
تنفسي، ادم ریھ در سطوح 

باالي تماس، تاثیر آن ممكن 

بسیار قابل 
اشتعال، نقطھ 

:اشتعال  

از تماس با پوست و 
. چشم خودداري شود

در ھودھاي شیمیایي 
با تھویھ خوب كار 

ھا، اسیدھا،  اكسیدكننده
قلیاھا، آمونیاك و 

سادگي  ھا، بھ آمین
شود مگر  پلیمریزه مي
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 ماده

شیمیایی   

 خواص

فیزیکی   

 خطر

سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

: نقطھ ذوب  
ºC ٨٧-  

: نقطھ جوش  
ºC٥٣ 

.است تاخیري باشد   ºC ٢٦-  

:محدوده انفجار  

%٨/٢-٣١  

.شود اینكھ با ھیدروكویینون  
ممكن . مھار گردد

است پراكسیدھاي 
حساس بھ ضربھ در 

ان ایجاد طول زم
.نماید  

ھاي آمونیاك محلول رنگ با  مایع بي 
 بوي زننده، 

:براي گاز  

: نقطھ ذوب  
ºC ٧٨-  

: نقطھ ذوب  
ºC ٣٣-  

براي محلول 
%٢٥:  

: نقطھ ذوب  
ºC ٥٨-  

: نقطھ جوش  
ºC٣٨ 

 محلول در آب

خوردنده براي چشم، 
دستگاه تنفس و پوست و در 

زمان خوردن، ادم ریوي 
در تماس زیاد با گاز یا 

.ار آنبخ  

صورت گاز  بھ
آمونیاك، محدوده 

:اشتعال   

%١٥-٢٨.  

ظرف آن كامل بستھ 
در مواقع تماس . باشد

با چشم سریع با آب 
بشویید و تحت 

مراقبت بالیني قرار 
در ھودھاي . گیرید

. شیمیایي كار كنید
ھاي الستیكي  دستكش

یا پالستیكي دست 
ھاي  كنید و از محافظ

چشم با درجھ 
شیمیایي استفاده 

.نمایید  

ھاي  بھ شدت با فلز
سنگین مانند جیوه و 

ھاي آن واكنش  نمك
دھد و ایجاد  مي

ھاي انفجاري  تركیب
.كند مي  

 

 آنیلین

C6H5NH2 

رنگ تا  بي  مایع
اي با بوي  قھوه

ھاي  شبیھ آمین
 آروماتیك،

: نقطھ ذوب  
ºC ٦-  

: نقطھ جوش  
ºC١٨٥ 

سیانوز بھ علت 
متھموگلوبینمي تحریك چشم 

كن است از مم. و پوست
راه پوست جذب شود، 
تماس طوالني یا مكرر 

ممكن است باعث حساسیت 
.شود  

ور شوند،  شعلھ  

:نقطھ اشتعال  

 ºC محدوده   ٧٠
:انفجار   

%٢/١ –١١  

ھاي كامل  در ظرف
بستھ و دور از اكسید 

داري  ھا نگھ كننده
از تماس با . شود

چشم و پوست 
با . خودداري شود

تھویھ داراي خروجي 
یا در محل 

ھاي تنفسي،  محافظ
ھاي محافظ،  دستكش
ھاي محافظ و  پوشش
ھاي صورت  محافظ

.كار شود  

ھاي قوي،  اكسید كننده
.اسیدھاي قوي  

 

 اورامین

 - كاربونو–٤،٤
 امیدویل بیس

)N,N متیل  دي – 
)بنزامین  

ھاي  پودر یا فلس
 زرد، 

:نقطھ ذوب  

C ، نامحلول ١٣٦
 در آب

آسیب رسان از راه 
تماس  خوراكي، تنفسي و

پوستي، ممكن است باعث 
. تحریك چشم یا پوست شود

 سرطانزاي احتمالي

از تماس پوستي و  
تنفس غبار آن 
. خودداري شود

ھاي الستیكي  دستكش
یا پالستیكي دست 

ھاي  كنید و از محافظ
چشم با درجھ 

شیمیایي استفاده 
.نمایید  

عوامل اكسید كننده 
 قوي

 

 بنزن

C6H6 

رنگ فرار  مایع بي
ي ویژه با بو

 آروماتیك

: نقطھ ذوب  ºC٦ 

: نقطھ جوش  
ºC٨٠ 

تنفس بخار آن با اثر بر 
روي سیستم اعصاب 

مركزي باعث سرگیجھ و 
شود، در  سردرد مي

ھاي باال باعث عدم  غلظت
. شود ھشیاري و مرگ مي

ھاي طوالني یا  در تماس
مزمن خطركم خوني 
آپالستیك، لموكمي، 

. كبدي وجود دارد آسیب
راه پوست ممكن است از 

.جلب شود  

بسیار قابل 
: اشتعال  

: نقطعھ اشتعال  

C  ١١-  

:محدوده اشتعال  

%٣/١-٨  

ھا را در  ظرف
ھاي با تھویھ  محل

خوب و بھ دور از 
داري  منبع جرقھ نگھ

در ھودھاي با . نمایید
. تھویھ كافي كار شود

با محافظ چشم و 
ھاي نیتریل یا  دستكش

PVC با . كار شود 
 اتصال بھ زمین از

ایجاد بار الكتریكي 
.جلوگیري نمایید  

ھا مانند  با اكسیدكننده
اسید كرومیك، پتاسیم 
پرمنگنات و اكسیژن 
مایع بھ شدت واكنش 

.دھد مي  

 

ممكن است از راه پوست پودر زرد  بنزیدین
ممكن است . جلب شود

سوختني است، 
در زمان سوختن 

از ھرگونھ تماس 
از . خودداري شود

استفاده در بسیاري از 
كشورھا ممنوع یا از 
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 ماده

شیمیایی   

 خواص

فیزیکی   

 خطر

سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

 ٤،٤ –فنیل  پي – ١،١
دي آمین –  

 كمرنگ،

: نقطھ ذوب  
ºC١٢٨ 

: نقطھ ذوب  
ºC٤٠٠ 

كمي در آب 
محلول و بسیار 

محلول در اسیدھا 
/ھاي عالي اللو ح  

از . سرطان مثانھ ایجاد كند
ھرگونھ تماس خودداري 

.شود  

ایجاد گازھاي 
.كند سمي مي  

ھاي پوست و  محافظ
در . چشم استفاده شود

ھودھاي شیمیایي با 
جي تھویھ داراي خرو

.كار شود  

نظر قانوني كنترل شده 
.باشد مي  

 برم

Br2 

 –اي  مایع قھوه
قرمز بخار شونده 

: با بوي زننده   

: نقطھ ذوب  
ºC ٢/٧-  

: نقطھ جوش  
ºC ٨/٥٨  

خورنده، بخار آن خورنده 
براي چشم و دستگاه تنفسي 

است، تنفس آن باعث ادم 
سیستم  ریھ و اثر بر

. گردد اعصاب مركزي مي
تماس با چشم باعث تاري 

دید، قرمزي، درد و 
سوزش شدید بافت 

.گردد مي  

قابل اشتعال 
نیست اما باعث 

وري  تسھیل شعلھ
دیگر مواد 

بسیاري . شود مي
ھا  از واكنش

ممكن است باعث 
سوزي و  آتش

. انفجار گردد
حرارت ممكن 

است باعث باال 
رفتن فشار با 

 خطر سوختگي
.شود  

ھاي بستھ  در مجموعھ
. با تھویھ استفاده شود

ھا و  از پوشش
ھاي محافظ،  دستكش

بندھاي محافظ،  چشم
ھاي صورت  پوشاننده
ھاي چشم  با محافظ

ھمراه با محافظ 
.تنفسي استفاده نمایید  

قوي است،   اكسیدكننده
یا مواد سوختني و 

احیاء كننده شدید 
با . دھد واكنش مي

آمونیاك مایع، 
ھا  ھا، فلز یدكنندهاكس

ھاي عالي و  تركیب
فسفر واكنش شدید 

.دھد مي  

بعضي از اشكال 
و   و الستیك پالستیك
ھا را مورد  پوشاننده

.دھد حملھ قرار مي  

جامد، (اكسید كربن  دي
) یخ، خشك CO2 

سفید شفاف و 
 جامد در

ºC ، در  -٧٩ 
دماي معمولي بھ 

گاز تصعید 
. شود مي  

ھاي  خطر خفگي در مكان
تھ یا با تھویھ بد، تماس با بس

یخ خشك باعث اثر 
.شود سرمازدگي مي  

ھاي  از دستكش 
دار  محافظ عایق

استفاده شود، در 
ھاي باز فقط  ظرف

ھاي با تھویھ  در اتاق
.داري شود نگھ  

ھاي قلیایي، بازھاي  فلز
.قوي  

 

 تتراكلرایدكربن

CCl4 

رنگ با  مایع بي
بوي خاص شبیھ 

 اثر، 

: نقطھ ذوب  
ºC ٢٣-  

: نقطھ جوش  
ºC ٥/٧٦  

ممكن است از راه پوست 
در تماس . جذب گردد

طوالني ممكن است ایجاد 
تحریك چشم . درماتیت نماید

ممكن است باعث بھ كبد . 
كلیھ و سیستم اعصاب 

مركزي با ایجاد سردرد، 
تھوع، یرقان خفیف، 

اشتھایي و خواب آلودگي  بي
زاي  یك سرطان. گردد

.حیواني است  

. سوختني نیست
در آتش ایجاد 

ھا و  گاز
بخارھاي محرك 

.كند یا سمي مي  

از ھرگونھ تماس 
با . خودداري شود

تھویھ، تخلیھ كننده 
ھاي  ھوا یا محافظ

تنفسي كار كنید، از 
ھاي نیتریل و  دستكش
ھاي محافظ،  پوشش

ھاي صورت  پوشاننده
یا چشم ھمراه با 

ھاي تنفسي  محافظ
.استفاده شود  

در تماس با سطوح 
شعلھ، تخریب  داغ یا

شده و ایجاد بخار و 
گازھاي خورنده 

كلرید (كند  مي
با ). ھیدروژن، فسژن

بعضي از فلزھا مانند 
آلومینیوم، منیزیم و 

.دھد روي واكنش مي  

 

 كلر

Cl2 

گاز سبز زرد با 
 بوي زننده 

: نقطھ ذوب  
ºC ١٠١ -  

: نقطھ جوش  
ºC ٣٤-  

خورنده براي چشم، پوست 
تنفس آن . و دستگاه تنفسي

كن است باعث پنوموني مم
و ادم ریھ شود و ایجاد 

سندرم ناكارایي واكنشي 
ھاي ھوایي شود  راه

)RADS تبخیر سریع ). 
مایع آن ممكن است باعث 

تماس . اثر سرمایي شود
شدید ممكن است باعث 

آثار آن ممكن . مرگ گردد
است تاخیري باشد، معاینھ 

.بالیني مورد نیاز است  

سوختني نیست 
 اما ممكن است

تسھیل در 
سوختن دیگر 

 مواد نماید

ھاي بستھ با  در محیط
از . تھویھ كار شود

ھاي محافظ  دستكش
ھا  سرمایي، پوشش

حفاظتي و 
ھاي چشم  محافظت

ھمراه با محافظ 
.تنفسي استفاده شود  

محلول آبي آن اسید 
بسیار قوي است، یا 
بازھا و بسیاري از 

ھاي عالي،  تركیب
استیلن، بوتادین، بنزن 

گر مشتقات نفتي، و دی
آمونیاك، ھیدروژن، 

سدیم كاریبد، ترپنتین و 
ھا شدید  خرده فلز

واكنش داده باعث 
سوزي و  خطر آتش
.گردد انفجار مي  

ھا  بھ بسیاري از فلز
بھ . كند حملھ مي

پالستیك، الستیك، 
  ھا حملھ پوشاننده

.كند مي  

 دي اكسید كلر

ClO2 

گاز زرد تا قرمز 
 –اي   یا مایع قھوه

:مزقر  

: نقطھ ذوب  

تحریك شدید چشم، پوست و 
دستگاه تنفس، تنفس گاز آن 

ممكن است باعث ادم ریھ 
آثار آن ممكن است . گردد

تاخیري باشد، معاینھ بالیني 
.باید صورت گیرد  

سوختني نیست 
اما سوختن دیگر 

مواد را تسھیل 
كند، ممكن  مي

است در اثر 
حرارت، نور 

یا با خورشید 

ھاي بستھ با  در محیط
از . تھویھ كار شود

ھا و  پوشش
ھاي محافظ،  دستكش
ھا یا  پوشاننده
ھاي چشم  محافظ

ھمراه با محافظ 

اكسیدكننده قوي است، 
با مواد مشتعل شونده 

ھا بھ  و احیاء كننده
. دھد شدت واكنش مي

سید بافسفر، ھیروك
پتاسیم، سولفور، 

آمونیاك، متان، فسفین 
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 ماده

شیمیایی   

 خواص

فیزیکی   

 خطر

سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

ºC ٥٩-  

: نقطھ جوش  
ºC١٠ 

شوك الكتریكي و 
جرقھ منفجر 

.شود  

یا سولفید ھیدروژن  تنفسي استفاده شود،
.دھد واكنش شدید مي  

 كلروفرم

CHCl3 

رنگ  مایع فرار بي
 با بوي ویژه، 

: نقطھ ذوب  
ºC ٦٣-  

: نقطھ جوش  
ºC در آب  ، كمي١

 محلول

براي تنفس یا خوردن و 
. تماس پوستي مضر است

ممكن است با تاثیر بر كبد، 
صاب كلیھ و سیستم اع

مركزي باعث سردرد، 
تھوع، یرقان مختصر، 

اشتھایي و خواب آلودگي  بي
تماس طوالني یا بلند . شود

مدت باعث سرطان در 
شود، ممكن  حیوانات مي

است در انسان نیز 
.زا باشد سرطان  

محافظ و   از پوشش 
ھاي نیتریلي  دستكش

و محافظ چشم استفاده 
در ھودھاي . نمایید

.شیمیایي كار كنید  

زھاي قوي، بعضي با
از فلزات مانند 

آلومینیوم، منیزیوم 
پودر روي، اكسید 

.ھاي قوي كننده  

در اثر حرارت 
شكستھ شده ایجاد 

بھ . كند فسژن مي
پالستیك و الستیك 

كند حملھ مي  

 اسید كرمیك

CrO3 

 VIاسید كروم 

فلس یا پودر قرمز 
تیره بدون بو در 

ھاي آبي  محلول
شود،  استفاده مي  

:نقطھ ذوب  

ºC  ١٩٧  

محرك چشم پوست و 
دستگاه تنفسي، تماس 

طوالني یا مكرر باعث 
ھاي كرومي  درماتیت، زخم

. شود و حساسیت پوست مي
تنفس آن ممكن است باعث 
سوراخ شدن دیواره بیني 

زاي انساني  سرطان. شود
.است  

درجھ  ٢٥٠باالي 
گراد  سانتي

تخریب شده ایجاد 
اكسید كروم و 

اكسیژن نموده و 
سوزي  ش خطر آت

را افزایش 
در . دھد مي

بسیاري از 
ھا ایجاد  واكنش

.نماید آسیب مي  

از تماس چشمي و 
پوستي خودداري 

گردد، از تنفس 
ھاي بسیار ریز و  ذره

مھ آن خودداري 
با تھویھ و . شود

خروجي در محل و 
محافظ تنفسي كار 

.شود  

محلول آبي آن یك اسید 
قوي است كھ با بازھا 

دھد و  واكنش مي
اكسید . رنده استخو

كننده قوي است، با 
مواد سوختني، مواد 

آلي یا مواد اكسید 
شونده خوب واكنش 

كاغذ، چوب، (دھد  مي
سولفور، آلومینیوم، 

ھا و غیره  پالستیك
براي فلزھا خورنده 

.است  

 

 مس

Cu 

جامد، قرمز، 
بو، براق،  بي

تورق پذیر، پودر 
قرمز در معرض 

ھواي مرطوب 
شود، سبز مي  

:وبنقطھ ذ  

ºC  ١٠٨٣  

:جوش نقطھ  

ºC  ٢٥٦٧  

تنفس بخار مس ممكن است 
.باعث تب بخار فلز گردد  

در محل با خروجي  قابل سوختن 
ھوا یا محافظ تنفسي، 

ھاي محافظ و  دستكش
ھاي چشم  پوشاننده
.كار شود  

ھاي استیلني،  با تركیب
اكسید اتیلن، آزایدھا و 

پراكسید ھیدروژن 
ایجاد مواد حساس بھ 

با . مایدن ضربھ مي
ھاي قوي  اكسید كننده
ھا،  مانند كلرات

ھا و یدیدھا  برومید
ایجاد خطر انفجار 

.كند مي  

 

 برمید سیانوژن

BrCN 

ھاي  كریستال
رنگ یا سفید با  بي

 بوي زننده، 

:نقطھ ذوب  

ºC  ٥٢  

:جوش نقطھ  

ºC  ٦١  

آثار شدید تنفسي، چشمي و 
پوستي، تنفس بخار آن 

ممكن است باعث تورم ریھ 
ج، عدم ھوشیاري، از و تشن

كارافتادن تنفس و مرگ 
.شود  

سوزد اما در  نمي
اثر حرارت 

گازھاي قابل 
اشتعال ایجاد 

در آتش . نماید مي
ایجاد گازھاي 

محرك یا سمي 
.نماید مي  

ھاي بستھ با  در محیط
از . تھویھ كار شود

ھاي  ھا و لباس دستكش
ھا یا  محافظ، پوشاننده

ھاي چشم و  محافظ
استفاده  دستگاه تنفسي

.شود  

با حرارت تخریب شده 
و در تماس با اسیدھا 

ایجاد سیانید ھیدروژن 
بسیار سمي و قابل 

اشتعال و ھیدروژن 
برومید خورنده 

با اكسید . نماید مي
ھاي قوي واكنش  كننده
با آب و . دھد مي

رطوبت بھ آھستگي 
واكنش داده و ایجاد 
سیانید ھیدروژن و 
برومید ھیدروژن 

حضور  در. نماید مي
آب بھ بسیاري از 

.كند ھا حملھ مي فلز  

 

 سیتوكاالزین

(A-J) 

 پودر سفید، 

 نقطھ 

خوردن، تنفس یا جذب آن 
ممكن . از پوست سمي است

ھاي  است باعث اختالل
مادرزادي تشكیل جنین 

از تماس با پوست،  
چشم و لباس 

خودداري شود، از 
بندھاي با درجھ  چشم

شیمیایي و 

عوامل اكسید كننده 
.بسیار قوي  
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 ماده

شیمیایی   

 خواص

فیزیکی   

 خطر

سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

 جوش،

 متفاوت

.گردد ھاي پالستیكي  دستكش 
یا الستیكي استفاده 

.شود  

اتر اتیل دي  

C2H5OC2H5 

مایع بسیار تبخیر 
رنگ با  شونده بي

 بوي شیرین،

:نقطھ ذوب  

ºC  ١٦-  

:نقطھ جوش  

ºC ، كمي در ٤ 
.آب محلول  

تحریك چشم و دستگاه 
ممكن است با . تنفسي نماید

تاثیر بر سیستم اعصاب 
ركزي باعث خواب م

آلودگي و عدم ھشیاري 
تنفس متوالي ممكن . گردد

.است باعث اعتیاد شود  

بسیار قابل 
اشتعال، نقطھ 

سوختن بخار آن 
:در ھوا  

ºC  ٤٥-  

:محدوده اشتعال   

٧/١-٤٨%  

ظرف آن را در 
ھاي با تھویھ  محل

داري  خوب نگھ
نمایید، از منبع شعلھ 

داشتھ شود،  دور نگھ
ھاي با اتصال  ظرف

زمین تا از تخلیھ 
الكتریسیتھ ساكن 

در . جلوگیري شود
ھودھاي شیمیایي كار 

ھاي  از دستكش. شود
نیتریلي جھت 

جلوگیري از تخلیھ 
چربي پوست استفاده 

.شود  

تماس با ھوا یا نور 
ممكن است باعث 

ھاي قابل  ایجاد پراكسید
تواند  مي. انفجار نماید

ھا و  با اكسید كننده
ھا بھ شدت  ھالوژن

.كیب شودتر  

 

متیل آمین دي  

(CH3)2NH 

گاز مایع فرار با 
: بوي زننده  

:نقطھ ذوب  

ºC  ٩٣-  

:نقطھ جوش  

ºC قابل حل در  ٧ 
 آب

تحریك شدید چشم و دستگاه 
تنفسي، تنفس آن ممكن است 

تبخیر . باعث ادم ریھ شود
سریع آن ممكن است باعث 

محلول آن . زخم سرما شود
براي چشم و پوست خورنده 

.است  

ار قابل بسی
اشتعال، نقطھ 

وري      شعلھ
ºC و  -٢٦

محدوده قابل 
-١٤اشتعال 

محلول %. ٨/٢
آن بسیار قابل 
اشتعال است، 

: نقطھ اشتعال ºC 
١٨-  

از منبع شعلھ دور 
داشتھ شود، در  نگھ

موارد تماس با چشم 
بالفاصلھ شستھ شود 

و مشاوره پزشكي 
در . انجام گردد

ھودھاي شیمیایي 
از . انجام شود

ھاي نیتریلي  شدستك
ھاي چشم با  و محافظ

درجھ شیمیایي 
.استفاده شود  

ھا  با اكسید كننده
تواند واكنش دھد،  مي

.جیوه  

 

فنیل -نیترو دي ٤، ٢
 ھیدرازین

C6H3(NO2)2 – 
NHNH2 

ھیدرازینو -١  

بنزن -دي نیترو -٢،٤  

پودر كریستالي 
قرمز،  –نارنجي   

:نقطھ ذوب  

ºC كمي  ٢٠٠ 
 محلول در آب

ست و چشم، تحریك پو
خوردن، تنفس و تماس آن 

.با پوست مضر است  

داشتھ  مرطوب نگھ 
شود تا از خطر 

از . انفجار كاستھ شود
محافظ تنفسي 

ضدغبار، 
ھاي الستیكي  دستكش

یا پالستیكي و 
ھاي چشم با  محافظ

درجھ شیمیایي 
.استفاده شود  

ھا و  با احیاء كننده
ھا شدید  اكسید كننده
.دھد واكنش مي  

 

ساندیوك  

C4H6O2 

 دي اتیلن دي اكسید 

رنگ، با  مایع بي
 بوي ویژه، 

: نقطھ ذوب  

ºC  ١٢  

:نقطھ جوش  

ºC  ١٠١  

ھا و دستگاه  تحریك چشم
تنفس ممكن است با اثر بر 

سیستم اعصاب مركزي 
باعث سردرد، تھوع، 

سرفھ، گلودرد، درد شكم، 
گیجي، خواب آلودگي، 
تھوع و عدم ھوشیاري 

ممكن است از راه . گردد
آسیب بھ . پوست جذب شود

از . كلیھ و كبد
زاھاي احتمالي  سرطان

.انسان است  

بسیار قابل 
اشتعال، امكان 

وري از  شعلھ
دور، در اثر 

ریختن، تكان و 
تواند  غیره مي

ایجاد الكتریستھ 
.ساكن نماید  

در محل با تھویھ و 
خروجي ھوا كار 

ھیچ تماسي با . شود
شعلھ، جرقھ، سیگار 

 و سطوح 

كسیدداغ و ا  

ھاي قوي نباید  كننده
از ھواي فشرده . باشد

براي پر كردن، تخلیھ 
كردن و یا كار كردن 

استفاده نشود، از 
وسایلي كھ ایجاد 

كنند استفاده  جرقھ نمي
ھا،  از دستكش. شود
ھاي محافظ از  لباس

محافظ صورت یا 
چشم ھمراه با محافظ 

.تنفسي استفاده شود  

توان ایجاد  مي
ر پراكسیدھاي منفج

با اكسید. شونده نماید  

ھاي قوي و  كننده
اسیدھاي غلیظ شدید 

با . دھد واكنش مي
بعضي از كاتالیز 

. شود ھا منفجر مي كننده
بھ بسیاري از 

ھا حملھ  پالستیك
. كند مي  

 

 اتانول

CH3CH2OH 

رنگ  مایع فرار بي
 با بوي ویژه،

. مضر استخوردن آن 
تحریك چشم، ممكن است 

بر سیستم اعصاب مركزي 

ور  بسیار شعلھ
شونده، نقطھ 

:اشتعال  

ظرف آن كامل بستھ 
داشتھ شود، از  نگھ

منبع شعلھ دور 

 با اكسید

ھاي قوي شدید  كننده
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 ماده

شیمیایی   

 خواص

فیزیکی   

 خطر

سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

:ذوب نقطھ  

ºC  ١١٧-  

:نقطھ جوش  

ºC  ٧٩-  

 محلول در آب

.اثر بگذارد  ºC  ١٢  

:محدوده اشتعال  

٣-١٩%  

.داشتھ شود نگھ .دھد واكنش مي   

 اتانول آمین

H2NCH2CH2OH 

اتانول-آمینو-٢  

مایع غلیظ فرار 
رنگ با بوي  بي

 كم و ویژه، 

:ذوب نقطھ  

 ºC   ١١٧-  

:نقطھ جوش  

ºC محلول  ١٧١ 
 در آب

خورنده براي چشم، دستگاه 
ممكن است . تنفس و پوست

باعث حساسیت پوست 
.شود  

:نقطھ اشتعال  

ºC  ٨٥  

 

 ھاي دستكشاز 
پالستیكي یا الستیكي 

ھاي چشم  و محافظ
.استفاده شود  

ھاي قوي  اسید كننده با
.دھد واكنش مي  

 

فرمالدیید محلول 
)١١-١٤ (%  

-١٤فرمالدیید با 
متانول% ١١  

HCHO 

رنگ با  مایع بي
 بوي زننده؛

:نقطھ جوش  

ºC ؛٩٦   

 محلول در آب 

تحریك شدید چشم و پوست، 
تحریك دستگاه تنفس، تماس 

طوالني مدت ممكن است 
باعث بروز عالیم شبھ آسم، 

، الرنژیت، التھاب، ملتحمھ
برونشیت با 

. گردد برونكوپنوموموني
در تماس با پوست ممكن 
. است باعث حساسیت شود

ھاي  احتمال خطر آسیب
غیرقابل برگشت سالمت را 

.زاي احتمالي سرطان. دارد  

:نقطھ اشتعال  

ºC  ٥٦  

ھاي محافظ  از پوشش
بندھاي  مانند پیش

پالستیكي و 
ھاي پالستیكي  دستكش

و الستیكي و 
چشم با  ھاي دهپوشانن

درجھ شیمیایي 
در . استفاده شود

ھودھاي شیمیایي یا 
ھاي با تھویھ  مكان

خوب خوب انجام 
.كار شود  

ھا شدید  با اكسیدكننده
دھد با  واكنش مي

نیترومتان ایجاد 
ھاي انفجاري  محصول

نماید، با  مي
اسیدكلریدریك ایجاد 

زاي قوي بیس  سرطان
اتر ) كلرومتیل(

.نماید مي  

لیظ فرمالدئید محلول غ
كدر  ٢١ ºCزیر

گردد و باید در مي  

ºC  ٢١ -٢٥ 
. داري شود نگھ

-٥(ھاي رقیق  محلول
ھاي با  و محلول%) ١

-٢٥(قدرت متوسط 
بسیاري از %) ٥

خطرھاي نوع غلیظ 
.كنند را حفظ مي  

 گلوتارآلدھید

OHC(CH2)3CHO 

رنگ با  محلول بي
زرد كمرنگ با 

 بوي زننده؛ 

:نقطھ ذوب  

ºC  ١٤-  

:جوش نقطھ  

ºC ؛١٨٩  

 محلول در آب

تحریك شدید چشم و دستگاه 
تنفس فوقاني؛ تماس تنفسي 

طوالني یا تماس پوستي 
ممكن است باعث ایجاد 

.حساسیت نماید  

در ھودھاي شیمیایي  
ھاي با تھویھ  یا محیط

از . خوب كار شود
ھاي پالستیكي  دستكش

یا الستیكي و 
ھاي چشم  محافظ

.استفاده شود  

ھا واكنش  با اكسیدكننده
.دھد شدید مي  

صورت   اغلب بھ
ھاي آبي در  محلول
ھاي مختلف  غلظت

ھا  حاوي تثبیت كننده
براي افزایش پایداري 

.شود داري مي نگھ  

اسیدھیدروكلریك 
)٣٧-١٠ (% HCI 

 كلریدھیدروژن

مایع بخار كننده با 
 بوي زننده؛ 

: جوش نقطھ ºC 
١٤-  

 محلول در آب

خورنده براي چشم، دستگاه 
و پوست؛ تنفس مكرر  تنفس

بخار آن باعث برونشیت 
.گردد مزمن مي  

بخار آن را تنفس  
ھاي  نكنید؛ از محافظ

. تنفسي استفاده نمایید
در موارد تماس یا 
چشم سریع با آب 
بشویید و مشاوره 

پزشكي بگیرید؛ در 
موارد تماس با 

پوست، سریع با 
مقادیر زیاد آب 

بشویید در ھودھاي 
. شیمیایي كار نمایید

ھاي  از دستكش
الستیكي و پالستیكي 

ھاي چشم  و محافظ
مانند عینك یا محافظ 

  فلزھا ایجاد گازھاي
سمي یا انفجاري 

.نماید مي  
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 ماده

شیمیایی   
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فیزیکی   
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سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

. استفاده كنید  

 پراكسید ھیدروژن

H2O2 

رنگ؛  مایع بي  

:نقطھ ذوب  

ºC ٧٠( -٣٩(%  

: نقطھ جوش  

ºC ١٢٥ 
؛ محلول %)٧٠(

در آب با 
ھاي مختلف  غلظت

.داري شود نگھ  

اگر %) ٦٠(باال   در غلظت
در تماس طوالني با پوست 

. باشد خورنده است
ھاي رقیق تحریك  محلول

كننده چشم، دستگاه تنفسي و 
.باشند پوست مي  

مواد اكسید كننده؛ 
در تماس با مواد 

تواند  سوختني مي
ایجاد اشتعال 

.نماید  

در موارد تماس با 
چشم فوري با مقادیر 

. زیاد آب شستھ شود
ھاي باالتر  ظتدر غل

از % ٢٠از 
ھاي نیتریلي  دستكش

و محافظ چشم استفاده 
.نمایید  

با مواد شیمیایي 
دھد  مختلفي واكنش مي

از جملھ با اسیدھا و 
بھ بیشتر فلزھا . بازھا

ھاي  یا نمك آنھا، مایع
مشتعل شونده و دیگر 

كاغذ، (مواد سوختني 
، آنیلین و )پارچھ

نیترومتان حملھ 
.كند مي  

ایجاد  با تخریب
اكسیژن و فشار در 

در . نماید ظرف مي
تاریكي و سرما 

از . داري شود نگھ
ھا و وسایل  ظرف
مانند مس، برنز   فلزي

.و آھن استفاده نشود  

 سولفید ھیدروژن 

H2S 

رنگ با  گاز بي
مرغ  بوي قوي تخم

 گندیده؛ 

: جوش نقطھ ºC 
٦٠-  

: ذوب نقطھ ºC  
٨٥-  

ممكن است با اثر بر سیستم 
كزي باعث اعصاب مر

سردرد، سرفھ، گلودرد، 
تھوع، تنگي نفس، عدم 
. ھوشیاري و مرگ شود

تنفس آن ممكن است باعث 
قرمزي، درد، . ریھ شود ادم

.ھا سوزش شدید چشم  

ور  بسیار شعلھ
شونده؛ محدوده 

-٤٦: انفجار
٣/٤%  

در محل با تھویھ و 
خروجي ھوا كار 

ھاي  از پوشش. شود
ھاي  چشمي یا محافظ

ا چشم ھمراه ب
ھاي تنفسي  محافظ

.استفاده شود  

 اكسید

ھاي قوي و اسید  كننده
بسیاري از . نیتریك

ھا را  فلزھا و پالستیك
مورد حملھ قرار 

.دھد مي  

حس بویایي سریع 
ضعیف شده و 

توان از آن براي  نمي
ھشدار تماس مداوم 

.استفاده نمود  

 ید

I2 

ھاي كریستالي  فلس
سیاه با بوي  -آبي

 ویژه؛ 

:ذوب نقطھ  ºC 
١١٤ 

:جوش نقطھ  ºC 
١٨٤ 

غیرقابل حل در 
 آب

ھا، دستگاه  تحریك چشم
تماس مكرر . تنفس و پوست

ممكن است باعث حساسیت 
ممكن است بر . شود

.تیرویید اثر داشتھ باشد  

سوزد اما  نمي
باعث تسھیل 
سوخت دیگر 

. شود مواد مي
بسیاري از 

ھاي آن  واكنش
ممكن است باعث 

آتش سوزي یا 
در . انفجار گردد

آتش ایجاد گازھا 
یا بخارھاي 

تحریك كننده و یا 
.كند سمي مي  

بخار آن را تنفس 
نكنید؛ از تماس با 

. چشم خودداري گردد
ھاي  از دستكش

نیتریلي استفاده 
.نمایید  

با فلزھا مانند 
آلومینیوم، پتاسي و یا 

-ھاي اتانول مخلوط
فسفر، استیلن و 

آمونیاك واكنش شدید 
.ھد مي  

 

 جیوه 

Hg 
)Quicksilver( 

اي  مایع نقره
سنگین؛ نقطھ 

:ذوب  

ºC  ٣٩-  

:نقطھ جوش  

ºC ؛  -٣٥٧   

.نامحلول در آب  

ممكن است از راه  پوست 
تماس مكرر . جذب شود

ھا و  ممكن است بر كلیھ
سیستم اعصاب مركزي اثر 

نماید و ممكن است باعث 
تھوع، اسھال، سردرد، 

ھا و شل شدن  تورم لثھ
.دندآنھا گردد  

. ستسوختني نی
در آتش ایجاد 

بخارھاي محرك 
.نماید یا سمي مي  

درپوش ظرف آن را 
در . محكم ببندید

ھودھاي شیمیایي یا 
ھاي با تھویھ  محل

از . خوب كار نمایید
ھاي  پخش شدن قطره

. آن خودداري شود
بسیار بھداشت 

. رعایت شود
ھاي نیتریلي  دستكش
.بپوشید  

استیلن، فولمینیك اسید، 
ھا و با آمونیاك، آزاید

اكسید اتیلن واكنش 
داده و ایجاد 

محصوالت انفجاري 
با برم بھ . نماید مي

. دھد شدت واكنش مي
با بسیاري از فلزھا 

) آمالگام(ایجاد ملقمھ 
.كند مي  

ھاي آن در  ظرف
زمان استفاده و 

داري در میزھاي  نگھ
آوري كننده  جمع

ھا  قطرات باشد؛ قطره
را با پمپ متصل بھ 

لولھ و بطري 
آوري نمایید؛  جمع

مناطق آغشتھ بھ 
قطرات را با پودر 

روي مجاور كنید تا 
.ایجاد ملقمھ گردد  

 متانول 

CH3OH 

رنگ فرار  مایع بي
 با بوي ویژه؛ 

: نقطھ ذوب ºC 
٩٨-  

:نقطھ جوش  ºC 
؛٦٥  

 محلول در آب

اثر آن بر سیستم اعصاب 
مركزي ایجاد عدم 

كند؛ تحریك  ھوشیاري مي
تماس . غشاي مخاطي

اعث آسیب بھ شبكیھ مزمن ب
. گردد و عصب بینایي مي

تماس پوستي طوالني مدت 
ممكن است باعث درماتیت 

ممكن است از راه . شود
.پوست جذب شود  

بسیار قابل 
 اشتعال؛

:نقطھ اشتعال  

ºC  ١٦-  

:محدوده اشتعال  

٧-٣٧%  

ظرف آن خوب بستھ 
از منبع شعلھ . باشد

. دور نگھ داشتھ شود
از تنفس بخار آن و 

با پوست تماس 
در . خودداري شود

ھودھاي شیمیایي یا 
ھاي با تھویھ  محل

از . خوب كار نمایید
ھاي الستیكي  دستكش

یا پالستیكي و 
ھاي چشم  محافظ

.استفاده نمایید  

با اكسیدكننده شدید 
واكنش . دھد واكنش مي

با منیزیوم و برم شدید 
 بوده و با اكسید

ھاي قوي یا  كننده
كلروفرم ھمراه سدیم 

.تواند منفجر شود مي  
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 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

)آلفا و بتا(آمین نفتیل  

C10H9N 

نفتیل -آلفا-فنیل- ان
بتا  –فنیل  -آمین و ان

نفتیل آمین –  

ھاي سفید  كریستال
تا صورتي با بوي 

 ویژه؛

:ذوب  نقطھ - آلفا   

  ºC  ٥٠  

:جوش نقطھ  ºC 
٣٠١ 

:ذوب نقطھ -بتا   

ºC  ١١٣  

:جوش نقطھ  ºC 
؛٣٠٦  

كم محلول در آب 
 اما ھیدروكلراید

آن محلول در آب 
.است  

 

ھر دو نوع بسیار سمي با 
تنفس، خوردن و تماس 

زاي انساني  سرطان. پوستي
و ایجاد سرطان مثانھ 

موتاژن و تراتوژن . كند مي
 تجربي

از ھرگونھ تماس  سوختني
جلوگیري شود؛ از 

ھاي مناسب  پوشش
محافظتي استفاده 

در ھودھاي . شود
شیمیایي یا ھود، یا با 

كار  تھویھ خروجي
.شود  

استفاده از آن در  
بسیاري از كشورھا 

ممنوع یا تحت كنترل 
.باشد قانوني مي  

 نین ھیدروژن

C9HO4 

جامد زرد رنگ، 
قبل از ذوب شدن 

 ٢٤١  ºCدر 
. گردد تخریب مي
ھاي  در قوطي

اسپري ذرات 
بھ ) آیروسل(معلق 

% ٥/٠صورت 
در بوتانول 

شود؛  داري مي نگھ  

 محلول در آب

س آن مضر خوردن و تنف
است، تحریك چشم دستگاه 

. كند تنفس و پوست مي
تماس مكرر ممكن است 
باعث حساسیت پوستي 

.شود  

قابل اشتعال، 
جامد آن سوختني 

است؛ دماي 
:اشتعال  

ºC  ٣٩  

از تنفس اسپري و 
بخار آن تماس با 

. چشم خودداري شود
ھاي پالستیكي  دستكش

و الستیكي و 
چشم با  ھاي پوشاننده

ي درجھ شیمیای
.استفاده شود  

تماس با پوست ایجاد  
یك رنگ پایدار بنفس 

.كند مي  

 اسید نیتریك 

)٥٠-٧٠(%  

HNO3 

مایع بي رنگ یا 
رنگ بخار  زرد كم
 كننده؛ 

:ذوب نقطھ  ºC 
٤٢-  

:نقطھ جوش  

ºC ؛ ٨٣ - ١٢١  

 محلول در آب

خورنده؛ سوختگي شدید 
چشم و پوست، تنفس بخار 

آن ممكن است باعث ادم 
.ریھ شود  

دكننده است؛ اكسی
تماس با مواد 

سوختني ممكن 
است باعث ایجاد 
.آتش سوزي شود  

از تنفس بخار آن 
خودداري شود؛ از 

ھاي تنفسي  محافظ
در . استفاده شود

موارد تماس با چشم 
سریع با آب بشویید و 
تحت مراقبت پزشكي 

قرار بگیرید؛ در 
موارد تماس با پوست 

سریع بشویید؛ 
ھاي آلوده را  لباس

از . یددرآور
ھاي  دستكش PVC ،

بند پالستیكي و  پیش
چشم با  ھاي پوشاننده

درجھ شیمیایي 
در . استفاده كنید

ھودھاي شیمیایي كار 
.شود  

اسید استیك، اسید 
كرومیك، اسید 

آنیلین،  ھیدروسیانیك،
كربن، سولفید 

ھیدروژن، بازھا، 
.فلزات و دیگر مواد  

اسید نیتریك غلیظ در 
ترین  خطرناك

شیمیایي ھاي  واكنش
بیشتر از ھر ماده 

شیمیایي دیگر دخالت 
.دارد  

 نیتروبنزن

C6H5NO2 

مایع روغني زرد 
رنگ؛  كم  

: ذوب نقطھ ºC  ٦  

: جوش نقطھ ºC 
٢١١ 

متھموگلوبینمي با سیانوز، 
آسیب كبدي؛ عالیم شامل 

آبي،   ھاي ھا یا ناخن لب
پوست آبي، گیجي، تھوع، 

ضعف، عدم ھوشیاري 
از پوست جذب . است
.ودش مي  

سوختني؛ خطر 
آتش سوزي و 
انفجار؛ نقطھ 

:اشتعال  

ºC  ٨٨  

باتھویھ، خروجي ھوا 
در محل یا محافظ 

از . تنفسي كار شود
ھاي  ھا و لباس دستكش

محافظ و 
ھاي ایمني  پوشاننده

.استفاده كنید  

در سوختن ایجاد 
گازھاي خورنده 

كند مانند اكسیدھاي  مي
نیتروژن بھ شدت با 

 اكسید

و احیاء  قوي ھاي كننده
ھا واكنش نشان  كننده
دھد و ایجاد آتش و  مي

بھ . كند انفجار مي
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 ماده

شیمیایی   

 خواص

فیزیکی   

 خطر

سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

ھا  بسیار از پالستیك
با . كند حملھ مي

بسیاري از مواد عالي 
و غیرعالي ایجاد مواد 

ناپایدار (منفجر شونده 
.كند مي) حرارتي  

 تترااكسید اوسمیوم

OsO4 

ھاي زرد  كریستال
رنگ با بوي   كم

 زننده؛

:نقطھ ذوب  ºC 
٤٠ 

:جوش  نقطھ  

 ºC ؛١٣٠   

زیر نقطھ جوش 
شود؛  متصاعد مي

.محلول در آب  

تنفس، خوردن و تماس 
پوست آن بسیار سمي است، 

ایجاد سوختگي و تحریك 
بخار، جامد و . كند مي

ھاي آن خورنده  محلول
براي دستگاه تنفس و چشم 

محلول آن باعث . است
شود و  تحریك چشم مي

ممكن است پوست را 
.بسوزاند  

محلول آن آمپول باز  
نشده را در حجم 

مورد نیاز آب داخل 
كنید در آن را ببندید 

و تكان دھید تا آمپول 
.شكستھ شود  

  

 اسیداگزالیك

HO2CCO2H 

رنگ؛  كریستال بي
 محلول در آب، 

: ذوب نقطھ ºC 
١٩٠،  

.شود تخریب مي  

در تماس با پوست یا 
. خوردن آن مضر است
غبار آن باعث تحریك 

تنفس و چشم  دستگاه
ھاي آن  محلول. شود مي

كند و  چشم را تحریك مي
ممكن است باعث سوختن 

.شود  

. سوختني است
در آتش ایجاد 

گازھا یا 
بخارھاي تحریك 

كننده یا سمي 
.كند مي  

از تماس با پوست و 
چشم خودداري شود؛ 

از دستكش و 
ھاي چشم  محافظ

.استفاده شود  

عوامل اكسیدكننده؛ 
وه و ھمچنین نقره و جی

.دیگر مواد  

 

 اكسیژن

O2 

رنگ  گاز بي
 فشرده؛

:نقطھ ذوب  

ºC  ٤/٢١٨ -  

: نقطھ جوش  

ºC  ١٨٣-  

ھاي بسیار باال،  در غلظت
تحریك دستگاه تنفسي 

.كند مي  

سوختني نیست 
اما باعث تسھیل 

سوختن دیگر 
. گردد مواد مي

حرارت باعث 
افزایش فشار در 

ظرف و خطر 
.گردد انفجار مي  

رقھ، تماس با شعلھ، ج
سیگار و مواد قابل 

.اشتعال ممنوع  

یك اكسیدكننده قوي 
است با مواد سوختني 

ھا ایجاد  و احیاء كننده
. كند آتش و انفجار مي

ھا،  ھا، گریس باروغن
ھاي  ھیدروژن و مایع

قابل اشتعال، جامدات 
و گازھا واكنش 

.دھد مي  

 

 اسید پركلریك

HClO4 

رنگ،  مایع بي
 محلول در آب

ث سوختگي خورنده؛ باع
شود  شدید چشم و پوست مي

. و ھمچنین اگر خورده شود
بخار آن خورنده براي 
چشم، پوست و دستگاه 

تنفسي است، تنفس بخار آن 
ممكن است باعث عدم ریھ 

.شود  

ماده اكسیدكننده 
. قوي است

سوختني نیست 
اما سوختن دیگر 

مواد را تسھیل 
.كند مي  

از تنفس بخار آن و 
دیگر انواع تماس 

دداري شود؛ از خو
ھاي محافظ  لباس

ھاي  شامل دستكش
نیتریلي محافظ چشم 

و صورت استفاده 
ھاي  با محلول. نمایید

داغ آن در ھودھاي  
شیمیایي یا ھود كار 

.كنید  

مواد سوختني و مواد 
انیدریك : احیاء كننده

استیك؛ بیسموت و 
آلیاژھاي آن، الكل، 
فلزھا، كاغذ و مواد 

.عالي  

ه قوي؛ ماده اكسید كنند
در تماس با بسیاري 

از مواد عالي و 
غیرعالي ممكن است 

ایجاد محصوالت 
منفجر شونده نماید؛ 

ھاي چوبي،  كف
میزھا و غیره؛ ممكن 
است با ضربھ منفجر 

.شود  

 فنل 

C6H5OH 

ھاي  كریستال
رنگ یا  بي

صورتي با بوي 
 ویژه؛ 

: ذوب نقطھ ºC 
٤١ 

:جوش نقطھ  

ºC ؛١٨٢   

 محلول در آب

ر آن خورنده ماده و بخا
براي چشم، پوست و 

دستگاه تنفسي است و ایجاد 
كند؛ از  سوختگي شدید مي

. شود راه پوست جذب مي
اختالالت سیستم اعصاب 

مركزي، كوما، آسیب كبد و 
كلیھ عالیم شامل دردھاي 

شكمي، تھوع، اسھال، 
. تحریك پوست، درد چشم
ھاي  تماس طوالني با محلول
رقیق ممكن است ایجاد 

.یت كنددرمات  

:نقطھ اشتعال  

ºC  ٨٠  

: محدوده اشتعال  

٧/١ -٦%  

از تنفس بخار آن 
خودداري نمایید؛ از 

محافظ تنفسي استفاده 
در ھودھاي . كنید

از . شیمیایي كار كنید
ھاي نیتریلي  دستكش

ھاي چشم  و محافظ
در . استفاده كنید

موارد تماس با چشم 
سریع با آب بشویید و 

مشاوره پزشكي 
موارد بگیرید؛ در 

تماس با پوست 
ھاي آلوده را  لباس
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 ماده

شیمیایی   

 خواص

فیزیکی   

 خطر

سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

درآورید و با پنبھ 
آغشتھ بھ گلیسرول، 

پلي اتیلن گلیكول 
یا مخلوط  ٣٠٠
اتیلن گلیكول  پلي

و الكل متیلھ %) ٧٠(
پاك كنید و %) ٣٠(

.با آب بشویید  

 اسید فسفریك

H3PO4 

مایع با قوام 
رنگ یا  بي

ھاي سفید  كریستال
دوست؛ رطوبت  

: ذوب نقطھ ºC 
٤٢ 

زیر نقطھ جوش 
درجھ  ٢١٣در 

گراد تخریب  سانتي
شود؛ محلول  مي

.در آب  

خورنده؛ باعث سوختگي 
.شود پوست و چشم مي  

بھ بسیاري از 
فلزھا حملھ و 

ایجاد ھیدروژن 
در آتش . كند مي

ایجاد بخارات 
.كند سمي مي  

در موارد تماس با 
چشم با آب بشویید و 

مشاوره پزشكي 
از . بگیرید
یتریلي ھاي ن دستكش

و محافظ چشم استفاده 
.كنید  

  

 پنتوكسید فسفر

P2O5 

ھاي سفید  كریستال
 یا پودر؛ 

: نقطھ ذوب ºC 
٣٤٠ 

:نقطھ تصعید  

ºC  ٣٦٠  

خورنده براي چشم، پوست، 
دستگاه تنفس، باعث درد 

گلو، سرفھ، احساس 
سوزش، تنگي نفس، 

سوزش پوست، درد، تاول 
. شود و سوزش چشم مي

ث تنفس آن ممكن است باع
دردھاي شكمي، احساس 

سوزش، اسھال، درد گلو و 
.استفراغ شود  

سوختني نیست 
اما باعث تسھیل 

سوختن دیگر 
. شود مواد مي

بسیاري از 
ھا ممكن  واكنش

است باعث آتش 
سوزي یا انفجار 

در آتش . شود
ایجاد بخارات با 
گازھاي تحریك 

كننده یا سمي 
.كند مي  

در محل با خروجي 
از . ھوا كار كنید

ھاي  ستكش، لباسد
مناسب، محافظ 

صورت، یا محافظ 
چشم، ھمراه با 

محافظ تنفسي استفاده 
.كنید  

محلول آبي آن یك اسید 
قوي است؛ یا بازھا 

ھد و  شدید واكنش مي
با . خورنده است

اسیدپركلریك واكنش 
شدید داده و ایجاد آتش 

سوزي و انفجار 
با آب واكنش . كند مي

دھد و ایجاد  شدید مي
. كند سفوریك مياسید ف

در حضور آب بھ 
بسیاري از فلزھا حملھ 

.كند مي  

 

 اسیدپیكریك

C6H2(NO2)3OH 

ھاي زرد  كریستال
با آب مرطوب 

شده یا حل شده در 
 الكل؛ 

:نقطھ ذوب  

ºC  ١٢٢  

كمي درآب 
.محلول  

خوردن، تنفس و تماس 
. پوستي آن سمي است

خوردن آن ممكن است 
. باعث سردرد و تھوع شود

 تحریك چشم

وقتي خشك باشد 
.شود منفجر مي  

در ھمھ حال با آب 
داشتھ  مرطوب نگھ

شود یا فقط در 
ھاي الكلي  محلول

.استفاده شود  

با بسیار از فلزھا ایجاد 
كند كھ از خود  نمك مي

اسید قابلیت انفجار 
در . بیشتري دارند

تماس با بتن ممكن 
است ایجاد كلسیم 

پیكرات كند، كھ ماده 
منفجره حساس بھ 

ممكن . طكاك استاص
است با مواد احیاء 
كننده واكنش شدید 

.دھد  

پوست را بھ رنگ 
.كند زرد مي  

 ھیدروكسید پتاسیم

KOH 

فلس، پودر، گلولھ 
 یا قطعھ سفید؛

: ذوب نقطھ ºC 
٣٦٠ 

:نقطعھ جوش  

ºC ؛١٣٢٠   

 محلول در آب

خورنده دستگاه تنفس، چشم 
و پوست؛ تنفس غبار آن 

.شود ریھ مي باعث ادم  

ارد تماس با در مو 
چشم سریع با آب 
بشویید و مشاوره 

پزشكي بگیرید؛ در 
موارد تماس با پوست 

ھاي آلوده را  لباس
از . درآورید
ھاي الستیكي  دستكش

یا پالستیكي و محافظ 
چشم حتي براي 

ھاي رقیق  محلول
.استفاده كنید  

با اسیدھا و نیتروبنزن 
ھا  و بسیاري از شوینده

. دھد واكنش شدید مي
ط آن با آب ایجاد مخلو

كند؛  حرارت شدید مي
ھاي كامل در  در ظرف
.داري شود بستھ نگھ  

در حضور رطوبت 
بھ بعضي از فلزھا 

كند  حملھ مي
آلومینیوم، روي، (

).قلع  

 پرمنگنات پتاسیم

KMnO4 

كریستال 
 ارغواني؛

: نقطھ ذوب  ºC 
٢٤٠ 

آن  خوردن و تنفس غبار
تحریك شدید . خورنده است

چشم و دستگاه تنفس، تنفس 
غبار آن ممكن است باعث 

.ریھ شود ادم  

عامل اكسیدكننده 
قوي، ممكن است 

باعث اشتعال 
مواد سوختني 

.شود  

ھاي محافظ،  از لباس
محافظ چشم و  در 

صورت ایجاد غبار 
آن از محافظ تنفسي 

.استفاده كنید  

با بسیاري از مواد 
عالي و  عالي و غیر

پودر فلزات واكنش 
شدید داده یا ایجاد 

.كند انفجار مي  
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 ماده

شیمیایی   

 خواص

فیزیکی   

 خطر

سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

) شود تخریب مي(
بھ سادگي در آب 

.شود حل مي  

 تلوریت پتاسیم

K2TeO3 

ھاي مایع  كریستال
سفید، بسیار 

 محلول در آب

خوردن و تنفس غبار آن 
تحریك پوست . سمي است

.و چشم  

ھاي محافظ  لباس 
.بپوشید  

  

ول -٢ –پروپال   

(CH3) CHOH 

 ایزوپروپانول

رنگ با  مایع بي
الكل؛ بوي   

: نقطھ ذوب ºC 
٨٩-  

: نقطھ جوش ºC 
؛ ٨٢  

.محلول در آب  

تحریك چشم و دستگاه 
ممكن است با اثر بر . تنفس

دستگاه عصبي مركزي 
باعث ایجاد سردرد، گیجي، 

تھوع، استفراغ و كوما 
.شود  

بسیار قابل 
اشتعال؛ نقطھ 

:اشتعال  

ºC  ١١٢  

:محدوده اشتعال  

٣/٢-٧/١٢. %  

ظرف آن را  كامل 
دارید؛ از  ھبستھ نگ

منبع شعلھ دور 
در . دارید نگھ

ھودھاي شیمیایي كار 
ھاي  از دستكش. كنید

نیتریلي و محافظ 
.چشم استفاده كنید  

ھا  با اكسید كننده
دھد و  واكنش شدید مي

ایجاد پراكسید در 
تماس طوالني با ھوا و 

.كند نور مي  

آن % ٧٠-٨٥محلول 
در آب بھ عنوان 

اسپري ضد عفوني 
اشتعال كننده خطر 

دارد و باید از منبع 
داشتھ  شعلھ دور نگھ

.شود  

 پیریدین

C5H5N 

رنگ با  مایع بي
 بوي ویژه؛ 

: ذوب نقطھ ºC 
٤٢ 

: نقطھ جوش ºC 
١١٥ 

با اثر بر دستگاه عصبي 
مركزي باعث گیجي، 

سردرد، تھوع، تنگي نفس 
. گردد و عدم ھوشیاري مي

ممكن است از راه پوست 
جذب شود و باعث قرمزي 

. اس سوزش گرددو احس
خوردن آن باعث درد شكم، 

اسھال، استفراغ و ضعف 
تماس مكرر بر . گردد مي

.كبد و كلیھ اثر دارد  

بسیار قابل 
اشتعال؛ نقطھ 

:اشتعال  

ºC  ٢٠  

:محدوده انفجار  

٨/١-٤/١٢ .%  

در آتش ایجاد 
بخارات بھ 

گازھاي تحریك 
كنند یا سمي 

كند بخار و  مي
آن  ھاي مخلوط

منفجر شونده 
.ندھست  

   

 سلنیوم

Se  

بو در  جامد بي
ھاي مختلف،  رنگ

شكل  جامد بي
اي  قھوه-قرمز تیره
ھاي  یا كریستال

قرمز شفاف یا 
ھاي  كریستال

قرمز شفاف یا 
ھاي  كریستال

خاكستري با جال 
:تا سیاه  

:نقطھ ذوب  

ºC ١٧٠- ٢١٧  

: نقطھ جوش  

ºC  ٦٨٥  

. تحریك پوست و چشم
تنفس غبار آن ممكن است 

تماس . ھ شودری باعث ادم
مكرر ممكن است باعث از 

ھا و آثار  دست دادن ناخن
.اي گردد روده-معده  

قابل اشتعال، در 
آتش ایجاد 
بخارات یا 

گازھاي تحریك 
كنند یا سمي 

.كند مي  

از پخش شدن غبار 
. آن جلوگیري كنید
بھداشت را بسیار 

دقیق رعایت كنید با 
خروجي ھوا در محل 

از . كار كنید
ھاي  باسھا و ل دستكش

ھاي  محافظ و عینك
.ایمني استفاده كنید  

ھا و  با اكسیدكننده
اسیدھاي قوي بھ شدت 

با آب . دھد واكنش مي
درجھ  ٥٠در 

گراد واكنش داده  سانتي
و و ایجاد ھیدروژن 

قابل اشتعال و 
اسیدھاي سلنیوم 

با فسفر و . كند مي
فلزھایي مانند نیكل، 
پتاسیوم، پالتینیوم، 

سدیم و روي با 
رارت مالیم ایجاد ح

.كند نور مي  

 

 نقره

Ag 

فلز سفید در تماس 
با ازون، سولفید 

ھیدروژن یا 
سولفور تیره 

شود؛  مي  

: ذوب نقطھ ºC 
٩٦٢ 

تنفس مقادیر زیاد بخارات 
نقره فلزي ممكن است 

. باعث ادم و آسیب ریھ شود
ممكن است در تماس 

طوالني و مكرر باعث 
 -ستريتغییر رنگ خاك

بیني، چشم، حلق و  آبي
)آرژیریا(پوست شود   

بھ جز پودر آن 
قابل اشتعال 

.نیست  

با خروجي ھوا در 
از . محل كار كنید

ھاي  ھا و لباس دستكش
ھاي  محافظ و عینك

.ایمني استفاده كنید  

ھا و  با اكسید كننده
اسیدھاي قوي بھ شدت 

با آب . دھد واكنش مي
درجھ  ٥٠در 

اده گراد واكنش د سانتي
و ایجاد ھیدروژن قابل 

استعال و اسیدھاي 
با فسفر . كند سلنیوم مي

و فلزھایي مانند نیكل، 
پتاسیوم، پالتینیوم، 
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 ماده

شیمیایی   

 خواص

فیزیکی   

 خطر

سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

:نقطھ جوش  

ºC  ٢٢١٢  

سدیم و روي با 
حرارت مالیم ایجاد 

.كند نور مي  

 نیترات نقره

AgNO3 

ھاي  كریستال
 سفید؛ 

: ذوب نقطھ ºC 
٢١٢ 

: جوش نقطھ ºC 
٤٤٤ 

ممكن است باعث سوختگي 
. پوست گرددشدید چشم و 

خورنده دستگاه گوارش 
ممكن است باعث . است

آبي - تغییر رنگ قرمز
پوست در تماس مكرر یا 

طوالني مدت گردد 
)آرژیریا(  

قابل اشتعال 
نیست اما سوختن 

دیگر مواد را 
.كند تسھیل مي  

از پخش شدن غبار 
. آن جلوگیري نمایید
بھداشت را بسیار 
از . دقیق رعایت كنید

كي ھاي الستی دستكش
یا پالستیكي، محافظ 

صورت یا چشم 
ھمراه با محافظ 

. تنفسي استفاده كنید
در صورت تماس با 
چشم با آب بشویید و 

مشاوره پزشكي 
.بگیرید  

ھاي آمونیاكي  محلول
در حضور باز یا 

گلوكز ایجاد رسوب 
منفجر شونده نیترات 

با متانول . كنند قره مي
محصوالت انفجاري و 

د با اكریلونیتریل ایجا
پلیمریزاسیون انفجاري 

ممكن است . كند مي
باعث ایجاد انفجار در 

مخلوط شدن با 
شاركول، منیزیوم، 
.فسفر یا گوگرد نماید  

 

 سدیم آزاید

N3Na 

جامد كریستالي 
رنگ؛ بي  

: ذوب نقطھ ºC 
٣٠٠ 

.محلول در آب  

بسیار سمي  در خوردن 
تنفس تماس پوستي است؛ 

ممكن است ایجاد سوختگي 
و محلول آن  بخار. نماید

باعث تحریك چشم و پوست 
شود؛ ممكن است از راه  مي

.پوست جذب شود  

باالتر از نقطھ 
ذوب تخریب و 

. شود منفجر مي
با حرارت دیدن 

ایجاد بخارات 
كند؛ از  سمي مي

آب براي خاموش 
كردن آتش 
.استفاده كنید  

در موارد تماس با 
. پوست فوري بشویید

 از تنفس غبار 
از . آن پرھیز كنید

ھاي الستیكي  دستكش
یا پالستیكي و محافظ 

.چشم استفاده كنید  

سولفید  با برم، دي
كرین یا كلریدكرم 

ھاي انفجاري  واكنش
جامد آن با . دھد مي

فلزھاي سنگین شامل 
مس، سرب و جیوه 

ھاي آزاید منفجر  نمك
در . دھد  شونده مي

تماس با اسید ایجاد 
گازھاي بسیار سمي و 

.كند انفجاري مي  

 

سلنیت سدیم بي  

NaHSeO3 

پودر كریستالي 
رنگ؛ محلول  بي

 در آب

خوردن و تنفس غبار آن 
سمي است؛ تجمع آن 

تراتوژن . خطرناك است
تماس طوالني . تجربي است

مدت پوستي ممكن است 
.باعث درماتیت شود  

ھاي محافظ  از لباس 
.استفاده شود  

.عوامل اكسید كننده   

 سیانید سدیم

NaCN 

الي پودر كریست
 سفید با بوي بادام؛ 

:نقطھ ذوب  ºC 
٥٦٣ 

: نقطھ جوش  

ºC ؛ بسیار ١٤٩٦
 محلول در آب

بسیار سمي در خوردن، 
تنفس و تماس پوستي؛ 

بسیار تحریك كننده چشم، 
ممكن است از راه پوست 

تماس مكرر . جذب شود
ممكن است بر تیرویید اثر 

.بگذارد  

در آتش ممكن 
است بخارات 
.سمي ایجاد كند  

س غبار آن از تنف
از . پرھیز كنید

محافظ تنفسي استفاده 
از تماس چشمي . كنید

و پوستي خودداري 
كنید؛ در موارد تماس 
با پوست فوري با آب 

ھاي  بشویید و لباس
از . آلوده را درآورید

ھاي چشم با  محافظ
درجھ شیمیایي و 

ھاي الستیكي  دستكش
و پالستیكي استفاده 

  در مكان. كنید
ده محافظت و قفل ش

داري  با تھویھ نگھ
.شود  

در تماس با اسید یا آب 
اسیدكربن  حاوي دي

گاز بسیار سمي سیانید 
ھیدروژن ایجاد 

ھا  با نیتریت. كند مي
ھاي  تواند مخلوط مي

. انفجاري ایجاد نماید  

ھاي پخش شده  قطره
آن را با پودر ماده 

ھیپوكلریت (سفید كننده
ساعت  ٢٤) سدیم

ذرات . تیمار كنید
ن را بھ دقت جامد آ

آوري كرده و بھ  جمع
داخل محلول سفید 

 ٢٤كننده بریزید؛ 
ساعت قبل از تخلیھ 

كیت . داري شود نگھ
ضد سیانیت را براي 
.آزمایشگاه تھیھ نمایید  

 ھیدروكسید سدیم

NaOH 

فلس، پودر، گلولھ 
یا ملیھ مانند 

رنگ؛  بي  

: ذوب نقطھ ºC 
٣١٨ 

: نقطھ جوش  

ºC ؛١٣٩٠   

 محلول در آب

. ھاي غلیظ و محلولجامد 
تنفس غبار آن بھ دستگاه 

زند و  تنفس آسیب مي
براي . دھد ریھ مي ادم

دستگاه گوارش خورنده 
ھاي رقیق آن  محلول. است

براي چشم تحریك كننده 
ھستند و اگر تماس طوالني 
باشد باعث آسیب شدید چشم 

.گردد مي  

قابل اشتعال 
نیست، تماس با 
رطوبت یا آب 

ممكن است ایجاد 
رارت كافي ح

براي ایجاد آتش 
در مواد سوختني 

.نماید  

در موارد تماس با 
چشم فوري با آب 
بشویید و مشاور 

پزشكي بگیرید؛ در 
موارد تماس با پوست 
با آب سریع بشویید و 

ھاي آلوده را  لباس
از . درآورید
ھاي پالستیكي  دستكش

و یا الستیكي و 
محافظ چشم حتي 

ھاي  براي محلول
.نماییدرقیق استفاده   

در ھنگام مخلوط شدن 
با آب مقدار زیادي 

. كند حرارت تولید مي
-با مخلوط كلروفرم

متانول و اسیدھا بھ 
.دھد شدت واكنش مي  

در ظرف كامل در 
بستھ و در جاي خشك 

.داري شود نگھ  



ه  | 39 ا گ ش ی ا م ز آ ر  د ی  ت س ی ز ی  ن م ی ا ی  ا م ن ھ ا ر  
 

 

w
w

w
.P

a
y

a
m

la
b

.b
lo

g
f

a
.c

o
m

 

 ماده

شیمیایی   

 خواص

فیزیکی   

 خطر

سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

ھیپوكلریت سدیم 
 محلول

)كلر% ١٠-١٤(  

NaOCl 

رنگ یا  محلول بي
رنگ با  زرد كم

بوي كلر؛ محلول 
بدر آ  

خورنده براي چشم و 
پوست؛ خورنده دستگاه 

گوارش و تنفس؛ تنفس آن 
ریھ  ممكن است باعث ادم

تماس مكرر ممكن . شود
است باعث حساسیت 

.پوستي شود  

 اكسید

كننده قوي؛ ممكن 
است در آتش 
ایجاد بخارات 

.نماید سمي   

در موارد تماس با 
چشم فوري با آب 
بشویید و مشاوره 

پزشكي بگیرید؛ در 
رت تماس با صو

پوست فوري با آب 
از تنفس . بشویید

بخار آن پرھیز و از 
محافظ تنفسي استفاده 

ھاي  از دستكش. كنید
الستیكي یا پالستیكي 

و محافظ چشم با 
درجھ شیمیایي 

.استفاده كنید  

در تماس با اسیدھا 
گازھاي بسیار سمي 

با مواد . كند ایجاد مي
سوختني و با احیاء 

د ھا واكنش شدی كننده
با تركیبات . دھد مي

-نیتروژني تركیبات آن
منفجر شونده -كلرو

كند؛ ممكن است با  مي
متانول بھ شدت واكنش 

.دھد  

داري بھ تدریج  در نگھ
كلر خود را از دست 

ھاي  دھد؛ محلول مي
رقیق كھ بھ عنوان 
ضد عفوني كننده 

روند سریع  كار مي بھ
بھ . شوند تخریب مي

دور از اسید در 
یك، سرد مكآنھاي تار

و با تھویھ مناسب 
.ذخیره شود  

 اسید سولفوریك

H2SO4 

مایع با قوام 
بو؛  رنگ و بي بي  

:ذوب نقطھ  ºC 
١٠ 

: جوش  نقطھ ºC 
٣٤٠ 

)شود تخریب مي(  

%) ١٥(ھاي غلیظ  محلول
خورنده است و باعث ایجاد 

شود؛  ھاي شدید مي سوختگي
مھ و بخار آن بسیار 
خورنده براي تنفس 

ھاي رقیق  باشند؛ محلول مي
براي چشم و پوست تحریك 

كننده ھستند؛ ممكن است 
باعث سوختگي و درماتیت 

.شود  

در آتش ممكن 
است بخارھاي 
. سمي ایجاد كند
. سوختني نیست

بسیار از 
ھا ممكن  واكنش

زا یا  است آتش
. انفجاري باشند

رقیق كردن آن با 
آب ایجاد حرارت 

كند و ممكن  مي
است بجوشد و 

. پخش شود
اسید را بھ  ھمیشھ

. آب اضافھ كنید
ھرگز آب را بھ 
.اسید اضافھ نكنید  

یك اكسید كننده و 
گیر قوي است  با  آب

ھا  بسیاري از معرف
ھاي  مانند تركیب

عالي نیتروژن، 
پرمنگنات پتاسیم، 
فلزھاي قلیایي و 
پركلرات، مواد 

 ھا اكسیدكنندهسوختني، 
ھا، بازھا، آب،  آمین

حرارت زیاد و بیشتر 
.دھد واكنش مي فلزھا  

اگر اسید غلیظ بھ آب 
اضافھ شود ممكن است 

.جوشیدن ایجاد شود  

 

 تتراھیدروفوران

C4H8O 

 اكسید دي متیلن

 اكسید تترامتیلن

رنگ، با  مایع بي
 بوي ویژه؛ 

: نقطھ ذوب  

ºC  ٥/١٠٨ -  

: جوش نقطھ ºC 
٦٦ 

افسرده كننده دستگاه عصبي 
مركزي و خواب آور، 
تحریك چشم، پوست و 

.نماید اه تنفسي ميدستگ  

ور  بسیار شعلھ
شونده؛ ممكن 

است ایجاد 
پراكسیدھاي 

انفجاري نماید؛ 
:نقطعھ اشتعال  

ºC درآب .  -١٤ 
ممكن است براي 
مقابلھ با آتش این 
ماده موثر نباشد 

تواند براي  اما مي
خنك كردن 

ھاي در  ظرف
معرض آتش 
.مناسب باشد  

ھاي با  در محل
خروجي ھوا و تھویھ 

با محافظ  مناسب یا
ھاي  تنفسي و دستكش

ھاي  محافظ و عینك
.ایمني كار كنید  

ھاي  با اكسید كننده
قوي، بازھاي قوي و 
بعضي از ھالید فلزھا 

واكنش داده، ایجاد 
سوزي و  خطر آتش
بھ . كند انفجار مي

انواعي از پالستیك، 
ھا  الستیك و پوشش

. كند حملھ مي
تتراھیدروفوران ممكن 
است در حضور آغاز 

ھاي كاتیوني   نندهك
مخلوط . پلیمریزه شود
كردن آن با 

ھیدروكسید كلسیم 
ممكن است ایجاد 

.انفجار نماید  

 

 استات تالیوم

TlC2H3O2 

ھاي  كریستال
:رنگ محلول بي  

: ذوب نقطھ ºC 
١١٠ 

بسیار محلول در 
 آب

در خوردن بسیار سمي 
است و ممكن است اثر 

بر . تجمعي داشتھ باشد
 دستگاه عصبي و قلبي

تماس . عروقي اثر دارد
چشمي و پوستي با آن 

.مضر است  

ھاي آن كامل  ظرف 
در . بستھ باشد

ھودھاي شیمیایي، 
ھود یا با تھویھ 

از . خروجي كار شود
ھاي ایمني  پوشش

استفاده شود مانند 
محافظ تنفسي 

ھاي  ضدغبار، محافظ
چشم با درجھ 

 ھاي دستكششیمیایي، 
پالستیكي و الستیكي 

.و محافظ چشم  

  

تولیدین-اورتو  

(C6H3-(3CH3)- 

ھاي  كریستال
رنگ؛ بي  

:ذوب نقطھ  ºC 

در تماس با پوست و 
. خوردن خطرناك است
غبار آن تحریك كننده 

. دستگاه تنفس و چشم است
زاي احتمالي  یك سرطان

. سوختني است
در آتش ایجاد 

بخارات یا 
گازھاي تحریك 

كننده یا سمي 

از تماس با آن 
خودداري كنید؛ از 

محافظ چشم و 
.دستكش استفاده كنید  

  عوامل اكسید كننده
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شیمیایی   

 خواص

فیزیکی   
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سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

(4NH2))2 

متیل  دي– ٣،٣  

)فنیل بي -١،١(  

دي آمین ٤،٤  

١٣١ 

: جوش نقطھ ºC 
٢٢٠ 

 كم محلول در آب 

.ن استانسا .كند مي   

 تولوئن

C7H8 

 متیل بنزن

رنگ با  مایع بي
 بوي ویژه؛ 

:ذوب نقطھ  ºC 
٩٥-  

:نقطھ جوش  

ºC ؛ ١١١   

.نامحلول در آب  

كننده دستگاه عصبي   افسرده
محرك چشم، . مركزي

. غشاي مخاطي و پوست
تماس مكرر ممكن است 

ایجاد اختالل تولید مثل و 
.تكامل در انسان نماید  

    

كلرواستیك اسیدتري  

CClCOOH 

  ھاي آب كریستال
دوست سفید با 

 بوي ویژه؛ 

: ذوب نقطھ ºC 
٥٨ 

:نقطھ جوش  

ºC ؛٥/١٩٧   

محلول در آب، 
، دي اتیل اتانول

 اتر

خورنده؛ ایجاد 
ھاي شدید چشم،  سوختگي

پوست و دستگاه تنفس 
.كند مي  

. سوختني نیست
ممكن است ایجاد 
بخارات سمي در 

.آتش نماید  

از تماس با پوست و 
چشم پرھیز كنید؛ از 

الستیكي  ھاي دستكش
یا پالستیكي و 

ھاي چشم با  محافظ
درجھ شیمیایي یا 
محافظ صورت 
 ھمراه با محافظ

. تنفسي استفاده كنید
در صورت تماس با 
چشم فوري بشویید و 

مشاوره پزشكي 
.بگیرید  

تیل  دي-با مخلوط مس
سولفاكسید و در تماس 

با بازھا، عوامل 
اكسیدكننده قوي و 

فلزھا مانند آھن، روي 
آلومینیوم واكنش شدید 

.دھد مي  

خشك   در مكان
. داري شود نگھ

ھاي آبي غلیظ  محلول
شدت ممكن است بھ 

.تخریب شوند  

 تري كلرواتیلن

CHClCCl2 

رنگ، با  بي  مایع
 بوي ویژه؛  

: ذوب نقطھ ºC 
٧٣-  

: جوش نقطھ ºC 
٨٧ 

تحریك چشم و پوست؛ 
تماس طوالني ممكن است 

باعث درماتیت شود و یا بر 
دستگاه عصبي مركزي 

باعث از دست دادن حافظھ 
ممكن است بر كلیھ و . شود

یك . كبد اثر بگذارد
زاي احتمالي انسان  سرطان

.است  

در شرایط 
اختصاصي 

سوزد  مي  

در محل با تھویھ و 
خروجي ھوا كار 

از دستكش، . كنید
ھاي محافظ با  عینك

دیگر انواع محافظ 
چشم ھمراه با محافظ 

.تنفسي استفاده  كنید  

در تماس با سطح داغ 
یا شعلھ تخریب شده 

ایجاد گازھاي سمي و 
كند  خورنده مي

فسژن، كلرید (
در تماس ). یدروژنھ

با بازھاي قوي تخریب 
كلرو  شده ایجاد دي

كند؛ با پودر  استیلن مي
فلزھا مانند آلومینیوم، 

باریوم، منیزیوم، و 
تیتانیوم واكنش شدید 

دھد؛ در حضور  مي
نور و رطوبت تخریب 

شده ایجاد اسید 
.كند ھیدروكلریك مي  

 

 گزیلن 

)ایزومرھاي مخلوط(  

C6H4(CH3)2 

بنزن -دي متیل   

رنگ با  مایع بي
 بوي آروماتیك؛ 

: نقطھ ذوب  

تا -٩٥  

ºC ؛ ١٣٦   

:نقطھ جوش  

١٤٥-  

ºC ؛ ١٣٦   

ممكن است با اثر بر 
دستگاه عصبي مركزي 
باعث سردرد، گیجي، 

ضعف و تھوع گردد مایع و 
بخار آن تحریك كننده چشم، 

پوست، غشاي مخاطي و 
. دستگاه تنفسي است
. است خوردن آن خطرناك

تماس پوستي طوالني ممكن 
است باعث از دست دادن 

اختالل . چربي پوست شود
عصبي غیر اختصاصي 

تماس با آن . كند ایجاد مي
ممكن است آسیب شنوایي 
. در اثر صدا را تشدید كند

آزمایش بر روي حیوانات 

 مایع قابل اشتعال؛

:قطعھ اشتعالن  

٣٢-  

ºC  ٢٧  

 

از تماس چشمي 
از . پرھیز شود

نیتریلي و  ھاي دستكش
محافظ چشم استفاده 

ظرف آن كامل . كنید
بستھ باشد؛ از منبع 

داشتھ  شعلھ دور نگھ
.شود  

ممكن است حاوي  
متیل بنزن بھ عنوان 

اتیل . ناخالصي باشد
زاي  بنزن یك سرطان

.احتمالي انسان است  
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 ماده

شیمیایی   

 خواص

فیزیکی   

 خطر

سالمتی   

 خطر 

سوزي آتش  

 هشدارهاي

ایمنی   

 ماده شیمیایی

ناسازگار   

 خطرهاي

دیگر   

.نامحلول در آب سمي بودن براي تولید مثل  
یا تكامل انسان را مطرح 

.كند مي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


