
Page 1 of 5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ناوری قات و  وم،    وزارت ع

ناوری         ش و  و   عاو 

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

 
SAFETY DATA SHEET 

 )Coomassie blue(بلو كوماسي 

  : هويت ماده1بخش
  شناسايي ماده1.1

    )Coomassie blue(بلوكوماسي  نام ماده

  هامترادف
N-[4-[[(4-etoxyphenyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-
sulfophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-n-ethyl-3-sulfo-
benzenmethanaminium,monosodium salt;C.I.42660;

CAS No.  6104-59-2 

EC number  228-060-5 
 

  شده: خطرات شناسايي2بخش
  يا مخلوط بندي مادهبقهط1.2

  : No 1272/2008[CLP](EC)بندي براساس طبقه 
  .2ه سميت توليد مثل، گرو

  2تحريك/خورندگي پوست، گروه 
  2Aآسيب جدي چشم/تحريك چشم، گروه 

  3(يك بار مواجهه)، گروه  سميت عضو هدف خاص
  3(مزمن)، گروه سميت آبزيان

  EC/1999/45بندي براساس طبقه
Xi :محرك  
N :خطرناك براي  محيط 

  R 36/37/38,R52/53عبارات ريسك: 
  ببينيد. 15عبارات كامل را در بخش 

  اجزاي برچسب 2.2
 :No 1272/2008[CLP](EC)برچسب گذاري بر اساس 

  تصوير
 

  هشدار  )GHSنماد عبارت(
  GHS رعبارات خط

H315 .سبب تحريك پوست مي شود  
H319 .سبب تحريك جدي چشم مي شود  
H335 .ممكن است سبب تحريك تنفسي شود  
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H421 .مضر براي زندگي آبي با اثرات مضر بلند مدت  
  GHS طعبارات احتيا

P362+364 .لباس آلوده را در آوريد و قبل از استفاده مجدد بشوييد  
P273  .از رها نمودن ماده به محيط خودداري شود  
P261  اسپري خودداري شود.از تنفس غبار، فيوم، گاز، ميست، بخارات و  
P264 كامال شسته شوند. هاپس از استفاده از ماده، دست  
P280 ي حفاظتي، لباس حفاظتي، حفاظ چشم و حفاظ صورت استفاده شوند.هادستكش  

  GHS  يعبارات واكنش
P304+P340   دهيد.در صورت تنفس ماده، مصدوم  را به هواي تازه برده و براي تنفس در وضعيت استراحت قرار 

P302 + P352 .در صورت مواجهه پوستي، با مقدار زيادي آب و صابون بشوييد  
P305+P351+P338 در صورت وجود لنزهاي تماسي و امكان  را به مدت چند دقيقه با احتياط بشوئيد. هادر صورت مواجهه چشمي، چشم

  را از چشم خارج نماييد. به شستن ادامه دهيد. هاراحت در آوردن، آن
P332 + P313   .در صورت بروز تحريك پوستي، مراقبت يا توجه پزشكي دريافت شود  
P337 + P313 .در صورت ادامه تحريك چشمي، مراقبت يا توجه پزشكي دريافت شود  
P309 + P311  .در صورت مواجهه يا احساس ناخوشي، با پزشك يا مركز كنترل سم تماس بگيريد  

  براي دفع ماده مراجعه كنيد. 13براي انبار ماده وبخش  7به بخش  : لطفاGHSًانبار براساسدفع و
  :EC/1999/45برچسب گذاري بر اساس

XiN  
مضر براي زندگي آبي با اثرات مضر بلند سبب تحريك جدي چشم مي شود. سبب تحريك پوست مي شود. ها و اثرات مضر بر سالمتي انسان: نشانه
ي تنفسي، خوردن يا جذب پوستي مضر مخاطي و سيستم تنفسي فوقاني شود. ممكن است در صورت مواجههممكن است سبب تحريك غشاهاي مدت. 
  بر اساس اطالعات ما، در مورد خصوصيات سم شناسي اين ماده به طور كامل تحقيق نشده است.تنفسي شود. ممكن است سبب تحريك  باشد.

  : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش
CAS 

RTECS 
6104-59-2 

 - 

 Coomassie Blue R-250 اجزاي خطرناك(نام شيميايي) 
 %100.0 غلظت

EC-No 
EC Index No 

228-060-5 
 -  

طبقه بندي عبارات ريسك/
GHS 

Eye Damage 2A: H319 
Skin Corr. 2: H315 

Xi;N;R36/37/38-52/53 
TOST (SE) 3: H335 H336 

Aquatic(C)3:H412 

  اوليههاي: اقدامات كمك4بخش
 هاي اوليه تشريح اقدامات كمك 1.4

به پزشك مراجعه  فوراً اكسيژن بدهيد.ديده تنفس مصنوعي يا توسط افراد آموزشد به او كشاگر نفس نمي : مصدوم را به هواي تازه ببريد،در صورت تنفس
 كنيد.

در صورت بروز  هاي آلوده را درآوريد.دقيقه بشوييد. لباس 15مدت به حداقلآب  با صابون و مقدار زياديپوست را  فوراً پوستي: يدر صورت مواجهه
 بشوييد. ،مجدد يها را قبل از استفادهبه پزشك مراجعه كنيد.لباسعالئم، 

به  ،هاچشم آزمايش وبراي معاينه  .دقيقه بشوييد 15مدت ا مقدار زيادي آب حداقل به برا ها چشم ها را باال نگه داريد وپلك چشمي: يدر صورت مواجهه
  پزشك مراجعه كنيد.
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شخص را وادار به  . به پزشك مراجعه كنيد.هوش ندهيدرا از طريق دهان به فرد بيچيزي  هرگز را با آب بشوييد. هوشياردهان فرد  در صورت خوردن:
  توسط كادر پزشكي انجام شود.مگر اينكه  ،استفراغ نكنيد

  هاي اطفاءحريق: روش5بخش
ظروف در معرض كردن جهت سردشيميايي خشك استفاده كنيد.اسپري آب يا  ،دي اكسيد كربن ،از فوم مقاوم الكلي :مناسب يكنندهخاموش يماده 5.1
  استفاده كنيد.از اسپري آب  ،آتش
  مناسب نباشد.ممكن است  ر فشارجريان آب پ :نامناسب يكنندهخاموش يماده
  اطالعاتي در دسترس نيست. گيري:خواص آتش وخطرات 2.5
  اي نيست.: دادهگيريآتش ينقطه

  اي نيست.دادهUEL :     .اي نيست: داده LEL:انفجار يهمحدود
  اي نيست.داده خوداشتعالي: ينقطه
تجهيزات ، آن)يا معادل NIOSH توسط  (تاييدشده حريق ءاستفاده از تجهيزات تنفسي خودتامين در عمليات اطفا :نشانانوصيه براي آتشت 3.5

  ها.از تماس ماده با پوست وچشم براي جلوگيريحفاظتي كامل 
  : اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي6بخش

  ي كافي را براي محيط فراهم كنيد. تهويهو  غبار اجتناب كنيد از توليد وتنفس گرد و هاي حفاظتي:احتياط 1.6
توسط  شده(رسپيراتورهاي) تاييد تجهيزات تنفسي خودتامين يا وسايل حفاظت تنفسياز در شرايط مجاز،  هاي اضطراري:تجهيزات حفاظتي و روش

NIOSH استفاده كنيد.محكمهاي الستيكي و دستكش هاي ايمنيگاگل هاي الستيكي،(چكمه و تجهيزات حفاظتي فردي (  
  .ايمن انجام شود به روش حتي اگر ماده را در محيط رها نكنيد، :هاي زيست محيطيحتياطا 2.6
  منتقل شود.شيميايي  مواد زائدظروف براساس الزامات براي دفع به . مواد ريزشي را محصور و جمع آوري كنيد :ها و وسايل براي رفع آلودگيوشر 3.6

 : حمل و انبار7بخش
طوالني مدت يا تكراري با اين  يازمواجهه اسپري اين ماده خودداري كنيد.از تنفس گرد و غبار، فيوم، گاز، ميست، بخار و  كردن:ها براي حملاحتياط 1.7

  ماده خوداري كنيد.
  انبار كنيد. ،شده در مورد مادههرستف ماده را مطابق با اطالعات بسته شده نگاهداريد.صورت محكم ظرف را به ها براي انباركردن:احتياط 2.7

  هاي مواجهه/حفاظت فردي: كنترل8بخش
 - ):1391حدود مجاز مورد نياز در محيط كار بر اساس الزامات ايران(1.8

  هاي مواجهه كنترل 2.8
مهندسي براي كاهش هاي كنترل روشمكشي موضعي يا ديگر ياز طريق محصوركردن فرآيندها، سيستم تهويه هاي مهندسي (سيستم تهويه و...):كنترل

 شده استفاده كنيد.مجاز توصيه ميزان مواجهه با ذرات هوابرد به زير حد
  :تجهيزات حفاظت فردي

  هاي ايمنيعينكحفاظت چشم:
  هاي مقاوم در برابر مواد شيمياييدستكش هاي حفاظتي:دستكش

  روپوش آزمايشگاهي: لباس حفاظتيساير 
  .NIOSHتوسط شدهاستفاده از وسايل حفاظت تنفسي تاييد، در شرايط مجازتجهيزات حفاظت تنفسي(انواع ويژه):

  شستشوي كامل انجام دهيد.شوي ودوش ايمني باشد. در پايان كار با اين ماده محيط انبار يا محيط كار با اين ماده بايد مجهز به چشمنكات بهداشتي:
شوراي عالي  21/3/1390مصوب  "نامه وسايل حفاظت فرديآيين"در زمينه انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت كليه موارد مندرج در توجه: 

 حفاظت فني و بهداشت كارايران، الزامي است.
  :خصوصيات فيزيكي و شيميايي9بخش

  اطالعات اساسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي 1.9
  جامد :حالت فيزيكي
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  جامد بلورين:بوظاهر و
  اي نيست.داده: ذوب ينقطه
  اي نيست.داده: جوش ينقطه
  اي نيست.داده: اشتعال ينقطه

  اي نيست.داده: نسبت تبخير
  اي نيست.داده: حد باال/پايين اشتعال يا حد قابل انفجار

  اي نيست.داده: فشار بخار
  اي نيست.داده:دانسيته بخار

  اي نيست.داده: ويژه يگراويته
  اي نيست.داده: حالليت در آب

  ;mg/ml in PBS (pH 7.2); ~0.1 mg/ml in EtOH;10 mg/ml in DMSO;2 mg/ml inDMF 1~حالليت:

  اي نيست.داده: دماي خود اشتعالي
  ساير اطالعات 9.2

. Naفرمول مولكولي:
2S7O3N44H45C 

  826.0:مولكولي وزن

  پذيريپايداري و واكنش:10بخش
  اطالعاتي در دسترس نيست.:پذيريواكنش 1.10
  پايدار:پايداري شيميايي2.10
  شده براي انبار، پايدار است.تحت شرايط توصيههايپايداري شيميايي:نكته 3.10

  افتد.اتفاق نمي شدن:يمريزهلپ
  اطالعاتي در دسترس نيست. :شرايط اجتناب 4.10
  عوامل احيا كننده قوي. - عوامل اكسيد كننده قوي :مواد ناسازگار 5.10
  اكسيدهاي نيتروژن، اكسيدهاي سديم، اكسيدهاي سولفور - دي اكسيد كربن- منوكسيد كربن:محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه6.10

  شناسياطالعات سم:11بخش
  يت:اطالعات سم طور كامل مطالعه نشده است.شناسي اين ماده بهاثرات سم: شناسياثرات سم 1.11

  :)Carcinogenicity(ي زايسرطان
NTP                خير :IARC  :خير            OSHAخير : 

  : اطالعات زيست محيطي12بخش
  ي مورد استفاده براي كنترل حريق يا آب رقيق ممكن است سبب آلودگي شود.هاآب. از انتقال اين ماده به محيط زيست اجتناب كنيد: سميت 1.12

  :مالحظات دفع13بخش
  قانوني موجود انجام شود. دفع ماده مطابق الزامات:هاي دفع مواد زائدروش 1.13

نامه اجرايي قانون مديريت مجلس شوراي اسالمي و آئين 1383ي ضوابط و قوانين دفع مواد در كشور به قانون مديريت پسماندها مصوبه براي اطالع از كليه"
 ."هيات دولت مراجعه شود 1384پسماندها مصوبه 

  :اطالعات حمل و نقل14بخش
14.1LandTransport(US DOT))(انتقال از راه زميني: 

:DOTproper shipping  االي خطرناك نيست.ك 

-:DOT Hazard class

UN/NA number: -  



Page 5 of 5 

14.2Land Transport(European ADR/RID))(انتقال از راه زميني 

االي خطرناك نيست.ك  :ADR/RIDshipping name

UN number :=  
- : Hazard class 

14.3 AIR Transport(ICAO/IATA)(انتقال از راه هوايي) 

االي خطرناك نيست.ك  :ICAO/IATAShipping name 

 اي و محلي انجام گردد.مواد مطابق با الزامات قانوني، منطقهحمل و نقل  :تربيشاطالعات حمل و نقل 

  : اطالعات قانوني15بخش
  روپا تنظيم شده است.ا Directive 67/548/EECو NO.1272/2008 (EC)نطبق با قوانين م SDSاين اطالعات تنظيمي:

  عبارات ريسك:
S24/25 و پوست خودداري شود. هااز مواجهه با چشم  

R36/37/38 پوست و سيستم تنفسي.هامحرك چشم ، 

R52/53 .مضر براي موجودات آبزي، ممكن است اثرات مضر بلند مدت بر محيط آبي داشته باشد  
S22  تنفس نشود.غبار 
S61 ي خاص مراجعه شود.هاي اطالعات ايمني/دستورالعملهااز رها نمودن ماده به محيط خودداري شود. به برگه 

S36/37/39 .دستكش، حفاظ چشم و صورت و لباس حفاظتي مناسب پوشيده شود 

  : ساير اطالعات16بخش
 1395پاييز  تاريخ تهيه
 )شاعا( ايران علمي هايآزمايشگاه شبكه - فناوري  معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و  به سفارش

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

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)حرفهارشد بهداشت خانم مهندس شهال طاهري (كارشناس تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح

 Cayman: 2014  منابع و ماخذ
  )1391آور در ايران (ويرايش عوامل زياني شغلي با كتاب حدود مجاز مواجهه

  نكات مهم

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

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

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

 زمال سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است درنمي اطالعات استفاده از اين

  شود. استفاده آن روز به شده اصالح از نسخه است
دانشگاه هاي علمي ايران (شاعا) در قالب طرح پژوهشي توسط ي اطالعات ايمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهبرگه

 باشدي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به اين دو نهاد مياصفهان تهيه شده است و كليه


