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 هاي اوليه: اقدامات كمك4بخش

 وليه ي اهاتشريح اقدامات كمك 1.4

 عمومي يتوصيه

 د!توجه داشته باشخودش  دهنده: به حفاظت شخصينخستين كمك

 هواي تازه تامين كنيد.: يتنفس يمواجههاز بعد 

 پوست را بشوئيد. فوراً: پوستي يمواجههاز  بعد

  چشمي يمواجههاز  بعد
 كنيد.پزشك مشورت  با ،اليمعادامه را با آب جاري بشوييد. در صورت  ي باز هادقيقه چشم 10مدت به

  فرد را وادار به استفراغ نكنيد. .دهان را شستشو دهيد و سپس به فرد مصدوم آب بنوشانيد: شدنهخورداز بعد
 .از پزشك مشورت بگيريد ،عاليم يادامهدر صورت 

ناوری قات و  وم،    وزارت ع

ناوری        ش و  و   عاو 

گاه                 ه آزما انب ی ا  (شاعا) ی ع
Iran Scientific Laboratories Net 

 
SAFETY DATA SHEET 

  )Chitosan( كيتوسان
  : هويت ماده1بخش

 شناسايي ماده 1.1

 نام ماده  )Chitosan( كيتوسان

Chitosan نام تجاري  
9012-76-4 CAS-No

 شدهخطرات شناسايي:2بخش

 يا مخلوط  ادهبندي مطبقه 1.2

 No 1272/2008 (EC) گذاري براساسچسببندي و برطبقه

  بندي نشده است.طبقه CLPاين ماده براساس قوانين 
  بي اعتبار: EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/ECگذاري براساس بندي و برچسبطبقه

 اجزاي برچسب 2.2

 بي اعتبار :No 1272/2008 (EC)گذاري براساس الزامات برچسب
  : بي اعتبار است.تصوير خطر

 .بي اعتبار استنماد عبارت:  

هاي همراه مراقبتبه ي ويژهديدهصورت بالقوه خطرناك هستند. بنابراين بايد فقط توسط پرسنل آموزشتمامي مواد شيميايي بهساير خطرات:  3.2
  مورد نياز استفاده شوند.

 : كاربردي نيست. PBTو vPvBنتايج ارزيابي
  /اجزاي مادهاطالعات تركيب:3بخش

9012-76-4  Chitosan CAS-No  Dscription 
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 حريقهاي اطفاء: روش5بخش

 كنندهخاموشيماده1.5

  سيد كربن، پودر يا اسپري آب.دي اك: مناسب يكنندهخاموش يماده
  ي بزرگ تر را با استفاده از اسپري آب يا فوم مقاوم الكلي خاموش كنيد.هاآتش
 نشانانتوصيه براي آتش 2.5

  تجهيزات حفاظتي:
  د.نوسايل حفاظت تنفسي خودتامين بپوش

 د.نبه تن كنحفاظتي سرتاسري مناسب  لباس

  ش تصادفياقدامات الزم در زمان نشت و ريز:6بخش
  هاي اضطراري تجهيزات حفاظتي و رويه هاي فردي،احتياط 1.6

  هاي حفاظتي بپوشيد.لباس
  بار جلوگيري كنيد.غاز تشكيل گرد و 

  غبار را تنفس نكنيد. و گرد
 اقدامات خاصي مورد نياز نيست.:هاي زيست محيطياحتياط2.6
  سازيو پاك وسايل براي رفع آلودگيها و روش 3.6

 آوري شود.صورت مكانيكي جمعهب
  ها منابع براي ساير بخش4.6

  را ببينيد. 7بخش  ،براي حمل ايمن اطالعات
  را ببينيد. 8بخش  ،حفاظت فردي تجهيزاتبراي اطالع از 

  را ببينيد. 13بخش  ،جهت دفع مواد زائد
 : حمل و انبار7بخش

  ايمن ها براي حملاحتياط 1.7
  كار را تميز نگه داريد.وسايل و محيط  ظروف،

  استفاده كنيد. ،از راهنماهاي ايمني موجود در آزمايشگاه
  اقدامات خاصي مورد نياز نيست. جار:فاطالعاتي درخصوص محافظت در برابر آتش و ان

  شرايط انبار ايمن شامل مواد ناسازگار 2.7
  انبار:

  الزامات خاصي وجود ندارد. :الزامات انبار و ظروف
  دور از مواد غذايي انبار شود. مشترك: انبارانباركردن در يك خصوص اطالعات در

 د.نداري شونگهو خنك  در محيط خشك شده ظروف مهر و موم اطالعات اضافي درخصوص شرايط انبار:

  هاي مواجهه/حفاظت فردي: كنترل8بخش
  را ببينيد. 7ش اطالعات اضافي در دست نيست، بخ: فني طراحي امكاناتاطالعات اضافي درخصوص 

  عوامل كنترل 1.8
  براي اين ماده حد مجاز تعيين نشده است. : حد مجاز تركيبات نيازمند به پايش در محيط كار

  
  هاي مواجههكنترل2.8

  تجهيزات حفاظت فردي:
  و بهداشتي: يحفاظتهاي معمول روش

  نكنيد. ، سيگار نكشيد و بوي ماده را استشمامياشاميدن در هنگام كار نخوريد،
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  ها دور نگه داريد.ها و خوراكيماده را از مواد غذايي، نوشيدني
  ها را قبل از استراحت و پس از اتمام كار بشوييد.دست
  درآوريد.هاي آلوده را تمامي لباس فوراً

  عمل آوريد.و پوست ممانعت به هااز تماس ماده با چشم
   فاظت تنفسي مورد نياز است.وسيله حدر هنگام توليد گرد و غبار  :حفاظت تنفسي
  :هاحفاظت دست

  
  نشده است. جنس خاصي ارائهها براي دستكش، هاآزمايشبا توجه به عدم وجود : هاي حفاظتيدستكش

  جنس دستكش 
  است. متفاوت ي ديگرها از يك كارخانه به كارخانهكيفيت آنبلكه  ،ها بايد صورت گيردها نه تنها براساس مواد آنانتخاب دستكش

  شخص شود.سازنده و مشاهدات م يتوسط كارخانه زمان دقيق نفوذ آالينده بايد :زمان نفوذ دستكش
  هاحفاظت چشم

  
  استفاده كنيد.  گيرند،روي چشم قرار ميكه محكم  )مواد شيميايي محافظعينك ( هايياز گاگل

  لباس كار حفاظتي بپوشيد.: حفاظت بدن
  ياييو شيمخصوصيات فيزيكي:9بخش

  اطالعات اساسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي 1.9
  اطالعات عمومي

  ظاهر جامد
  رنگ سفيدمايل به 
  بو بدون بو
  مشخص نشده است. ذوب: يمحدودهذوب/  ينقطه
 مشخص نشده است. جوش:ي محدودهجوش/  ينقطه

  تغيير حالت

  اشتعالينقطه كاربردي نيست.
  گاز) (جامد، ابليت اشتعالق قابل اشتعال نيست.اين ماده 

  دماي اشتعال - 
  دماي تجزيه  مشخص نشده است.

  خطر انفجار  خطر انفجار ندارد.اين ماده 
  دانسيته   مشخص نشده است.

  آب درقابليت انحالل   غير قابل حل.
  مشخص نشده است.

  )n-Octanol/Waterضريب تفكيك (  

  پذيريپايداري و واكنش:10بخش
  يريپذواكنش 1.10
  پايداري شيميايي2.10

 گرما :حرارتي/ شرايطي كه بايد اجتناب شود يتجزيه
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  قوي. يعوامل اكسيدكننده: مواد ناسازگار3.10

 اطالعاتي در دست نيست.: محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه 4.10

  شناسياطالعات سم:11بخش
  شناسياثرات سم 1.11

  :مسموميت حاد
 دسترس نيست. در: LD/LC50 مقادير

  اثرات محرك اوليه
  پذيري ندارد.اثر تحريك روي پوست:بر 
  پذيري ندارد.اثر تحريك روي چشم: بر

  پذيري ندارد.اثر تحريك پس از استنشاق:
  حساسيت

  حساسيت شناخته نشده است. يدر زمينه ياطالعات
  شناسي:اطالعات اضافي سم

  هيچ اثر زيان آوري نخواهد داشت. ي ذكر شده حمل شود و مورد استفاده قرار گيردهابا ويزگي بر اساس دانش و تجربه ما چنانچه ماده مطابق
  طور معمول در هنگام استفاده از مواد شيميايي بايد احتياط نمود.به :بيش تراطالعات 

 : اطالعات زيست محيطي12بخش

  سميت  1.12
 ر دسترس نيست.اثر زيست محيطي اين ماده د يدر زمينههاي كمي داده

  پذيريمقاومت و تجزيه 2.12
  تري در دسترس نيست.اطالعات مرتبط بيش

  احتمال تجمع زيستي 3.12
 تري در دسترس نيست.اطالعات مرتبط بيش

 اطالعات اضافي زيست محيطي4.12
  اين ماده براي آب خطرناك نيست. معموالً: اطالعات عمومي

 .ربردي نيستكا: PBT، vPvBنتايج ارزيابي  5.12

  مالحظات دفع:13بخش
  مواد زائددفع  هايروش 1.13

  توصيه
  اي) انتخاب شود.(ملي يا منطقه بايد براساس الزامات موجودروش دفع 

  الزامات رسمي موجود انجام شود.توجه به يد با بادفع : دهوبندي مواد آلبسته
 اطالعات حمل و نقل:14بخش

Land transport ADR/RID (cross-border)
ADR/RID class:- 

  الزامات حمل و نقل وجود ندارد. :توجه
 Maritime transport IMDG 
IMDG Class:- 

Air transport ICAO-TI and IATA-DG 
ICAO/IATA Class:- 
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UN "Model Regulation":- 
 

  بردي نيست.كار :كنندگاني مصرفاقدامات احتياطي ويژه برا
  

 قانونيالعاتاط:15بخش

عنوان منبع قانوني مورد كند و نبايد بهماده فراهم نمي يهاي ويژهاين اطالعات براساس دانش كنوني ما تهيه شده است و تضميني براي شكل
 استفاده قرار گيرد.

  
  : ساير اطالعات16بخش 

 1395پاييز   تهيه تاريخ
 )شاعا( ايران علمي هايآزمايشگاه شبكه - معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   به سفارش

دكتر محمدعلي اسداللهي و مهندس مهدي كمالي (اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان) و دكتر محمدصادق   كنندهتهيه
 يقات و فناوري)عليائي (عضو هيات علمي وزارت علوم، تحق

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)ارشد بهداشت حرفهخانم مهندس شهال طاهري (كارشناس  تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح
  Carl Roth GmbH + Co. KG:1907/2006/EC, Article 31: 2011  منابع و ماخذ

  نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از مواد شده در اين سند با هدف اطالععات ارائهاطال-1
 شيميايي تهيه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

هاي معتبر توليدكننده شده توسط شركتهاي اطالعات ايمني ارائهاطالعات موجود در اين سند براساس برگه - 2
نابع اصلي آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس استانداردهاي موجود در دنيا است كه م

  سازي شده است.در داخل كشور، بومي
  در تهيه اين سند تالش شده تا اين اطالعات با نهايت دقت از زبان اصلي به زبان فارسي برگردانده شود. - 3
استفاده  از ناشي احتمالي عواقب درخصوص را مسئوليتي گونههيچ سند اين تاييدكنندگان و كنندگانتهيه - 4

 از نسخه است الزم سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است درنمي اطالعات از اين

  شود. استفاده آن روز به شده اصالح
شگاه هاي علمي ايران (شاعا) در قالب طرح پژوهشي توسط داني اطالعات ايمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهبرگه

باشد.تعلق به اين دو نهاد ميي حقوق مادي و معنوي آن ماصفهان تهيه شده است و كليه  

 


