علم
شبكه آزمااگشيهاهي ي اريان (شاعا)
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وزارت علوم ،قيقات و فناوري
معاونت ژپوش و فناوري

Iran Scientific Laboratories Net

SAFETY DATA SHEET
آمپیسیلین ()Ampicillin
بخش  :1هویت ماده
 1.1شناسایی ماده

آمپیسیلین ()Ampicillin

نام ماده
مترادف به زبان التین
مترادف به زبان فارسی

( -2 -)2R(]] -6 -)6R ،5R ،2Sآمينو -2 -فنيل استيل[ آمينو[3 -و  -3دي متيل -7 -آکسو -4 -تيا -1-آزابيسايکلو
][3.2.3هپتان -2-کربوکسيليک اسيد ،نمک مونو سديم

بخش  :2خطرات شناساییشده
 1.2طبقهبندی ماده یا مخلوط
طبقهبندی براساس (EC) No 1272/2008

حساسيتزاي تنفسي ،گروه 1
حساسيتزاي پوستي ،گروه 1
طبقهبندی براساس 1999/45/EC

 : Xnمضر
عبارات ريسکR42/43 :
براي همهي مطالب عبارات  :Rبخش 11را ببينيد.
 2.2اجزای برچسب
برچسبگذاری توسط (EC) No 1272/2008

تصوير
نماد عبارت ()GHS

خطر ()Danger
عبارات خطر GHS

H334

در صورت تنفس ممکن است سبب عالئم آلرژي يا آسم يا مشکالت تنفسي شديد شود.

H317

ممکن است سبب واکنش آلرژيک پوست گردد.
عبارات احتیاط GHS

P261

از تنفس گرد و غبار ،فيوم ،گاز ،ميست ،بخار و اسپري خودداري کنيد.

P284

در صورت کافينبودن تهويه ،وسايل حفاظت تنفسي (رسپيراتور) استفاده کنيد.

P272

نبايد اجازه دهيد لباسهاي کار آلوده از محيط کار خارج شوند.

P280

دستکشهاي حفاظتي ،لباس حفاظتي ،حفاظ چشم و حفاظ صورت استفاده شود.

P362+P364

لباسهاي آلوده را درآورده و قبل از استفاده مجدد بشوييد.
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عبارات واکنشی GHS
P304+P341

در صورت استنشاق :اگر در تنفس مشکل وجود دارد ،به هواي تازه برويد و در وضعيت آرام براي تنفس قرار بگيريد.

P342+P311

اگر عالئم تنفسي را مشاهده کرديد با پزشک يا مرکز مسمومين تماس بگيريد.

P302+P352

در صورت مواجهه پوستي :پوست را با مقدار زيادي آب و صابون بشوييد.

P333+P313

در صورت تحريک پوستي يا بروز دانههاي پوستي ،به پزشک مراجعه کنيد.

دفع وانبار براساس:GHS
لطفا به بخش  7براي انبار ماده و بخش  13براي دفع ماده مراجعه کنيد.
برچسب گذاری براساس 1999/45/EC

نشانهها و اثرات مضر بر سالمتی انسان:
ماده ممکن است سبب تحريک غشاهاي مخاطي و سيستم تنفسي فوقاني شود.
اثرات و عالئم:
ممکن است در صورت مواجههي تنفسي ،خوردن يا جذب پوستي مضر باشد.
در صورت تنفس ممکن است سبب عالئم آلرژي يا آسم يا مشکالت تنفسي شديد شود.
ممکن است سبب واکنش آلرژيک پوست گردد.
ممکن است سبب التهاب سيستم تنفسي ،پوست و چشم شود.

بخش  :3اطالعات در مورد ترکیب /اجزاء
CAS
RTECS
نام اجزاء
غلظت
EC-No
EC Index No

عبارت ریسک

69-52-3
XH8400000
( Ampicillinنمک سديم)
100.0%
200-708-1
NA
R42/43
Xn
Skin Sens.1:317
Resp.Sens.1:H334

بخش  :4اقدامات کمکهای اولیه
 1.4تشریح اقدامات کمکهای اولیه
در صورت تنفس :مصدوم را به هواي تازه ببريد ،اگر نفس نميکشد به او توسط افراد آموزشديده تنفس مصنوعي يا اکسيژن بدهيد .فوراً به پزشک مراجعه
کنيد.
در صورت مواجههی پوستی :فوراً پوست را بهطور کامل با آب و صابون بهمدت  11دقيقه بشوييد .لباسهاي آلوده را درآوريد .اگر عالئمي ايجادشد به
پزشک مراجعه کنيد .لباسها را قبل از استفاده مجدد بشوييد.
در صورت مواجههی چشمی :پلکها را باال نگه داريد و چشمها بهطور کامل با آب و بهمدت  11دقيقه بشوييد .براي معاينه و آزمايش چشمها به پزشک
مراجعه کنيد.
در صورت خوردن :دهان فرد هوشيار را با آب بشوييد .هرگز چيزي را از طريق دهان به فرد بيهوش ندهيد .به پزشک مراجعه کنيد .شخص را وادار به
استفراغ نکنيد ،مگر اينکه توسط کادر پزشکي انجام شود.
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 2.4مهمترین عالئم و اثرات حاد و تاخیری:
خوردن مداوم يا دز باالي اين ماده ممکن است است سبب واکنشهاي آلرژيک ،التهاب سيستم گوارشي همراه با حالت تهوع،استفراغ واسهال شود .خوردن
اين ماده همچنين ممکن است سبب التهاب زبان ،التهاب مخاط دهان ،غشاء کاذب ،التهاب روده باريک و قولون شود .نبايد اجازه دهيم افرادي که به
پنيسيلين حساسيت دارند با نمک سديم آمپيسيلين تماس پيدا کنند.
گزارشاتي از حساسيت جدي و گاهي کشنده (آنفيالتيک) در بين اشخاصي که پنيسيلين درماني را بهصورت تزريقي و يا از راه خوراکي دريافت ميکنند
وجود دارد .اين واکنشها معموالً در اشخاصي که سابقهي آلرژي يا حساسيت به آلرژنهاي متعدد دارند ،افرادي که آسم يا تب يونجه دارند اتفاق ميافتد.
واکنشهاي حساسيتي شديد شامل دانههاي پوستي قرمز رنگ ،اريتم ،و التهاب پوست همراه با ورقهورقهشدن پوست ميباشد.

بخش  :5روشهای اطفاء حریق
 5.1مادهی خاموشکنندهی مناسب :از فوم مقاوم الکلي ،دي اکسيد کربن ،آب يا پودرهاي شيميايي خشک استفاده کنيد.
ظروف در معرض آتش را با استفاده از اسپري آب ،سرد کنيد.
مادهی خاموشکنندهی نامناسب :جريان آب پرفشار.
 2.5خطرات و خواص آتشگیری :اطالعاتي در دسترس نيست.
نقطهی آتشگیری :دادهاي نيست.
محدودهی انفجار :LEL :داده اي نيست.
 :UELدادهاي نيست.
نقطهی خوداشتعالی :دادهاي نيست.
3.5توصیه برای آتش نشانان:
استفاده از تجهيزات تنفسي خود تامين در عمليات اطفاء حريق(تاييد شده  NIOSHيا معادل آن) ،تجهيزات حفاظتي کامل براي جلوگيري از تماس ماده با
پوست وچشمها.

بخش  :6اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی
 1.6احتیاطهای حفاظتی:
از توليد و تنفس گرد و غبار اجتناب کنيد ،تهويهي کافي را براي محيط فراهم کنيد.
تجهیزات حفاظتی و روشهای اضطراری:
در شرايط مجاز ،از تجهيزات تنفسي خود تامين يا وسايل حفاظت تنفسي (رسپيراتورهاي) تاييدشده  NIOSHو تجهيزات حفاظتي فردي (چکمههاي
الستيکي ،عينکهاي ايمني و دستکشهاي الستيکي سنگين) استفاده کنيد.
 2.6احتیاطهای زیست محیطی :ماده را در محيط رها نکنيد ،حتي اگر ايمن انجام شود.

 3.6روشها و وسایل برای رفع آلودگی:
مواد ريختهشده بهطور مناسب جمعآوري کنيد.
انتقال ظروف حاوي مواد شيميايي زائد براي دفع آنها براساس الزامات زيست محيطي انجام شود.

بخش  :7حمل و انبار
 1.7احتیاطها برای حملکردن:
از تنفس گرد و غبار ،فيوم ،گاز ،ميست ،بخار و اسپري اين ماده خودداري کنيد .از مواجههي طوالني مدت يا تکراري با اين ماده خوداري کنيد.
 2.7احتیاطها برای انبارکردن :ظرف را بهصورت محکم مهر و موم کنيد.
ماده را مطابق با اطالعات فهرستشده در مورد ماده ،انبار کنيد.

بخش  :8کنترلهای مواجهه/حفاظت فردی
 1،8حدود مجاز :براي اين ماده حدود مجاز تعيين نشده است.
 2.8کنترلهای مواجهه
کنترلهای مهندسی (سیستم تهویه و  :)...از طريق محصورکردن فرآيندها ،سيستم تهويهي مکشي موضعي يا ديگر روشهاي کنترل مهندسي براي
کاهش ميزان مواجهه با ذرات هوابرد به زير حد مجاز توصيهشده استفاده کنيد.
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تجهیزات حفاظت فردی:
حفاظت چشم :عينکهاي ايمني
دستکشهای حفاظتی :دستکشهاي مقاوم در برابر مواد شيميايي
تجهیزات حفاظت تنفسی (انواع ویژه) :در شرايط مجاز استفاده از وسايل حفاظت تنفسي تاييدشده NIOSH
نکات بهداشتی :محيط انبار يا محيط کار با اين ماده بايد مجهز به چشمشوي و دوش ايمني باشد.
دستها را بهطور کامل در پايان کار با اين ماده بشوئيد.
توجه :در زمينه انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي ،رعايت کليه موارد مندرج در "آييننامه وسايل حفاظت فردي" مصوب  1333/3/21شوراي عالي
حفاظت فني و بهداشت کارايران ،الزامي است.

بخش  :9خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 1.9اطالعات اساسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی :جامد
ظاهر و بو :جامد بلورين
نقطهی ذوب :دادهاي نيست.
نقطهی جوش :دادهاي نيست.
نقطهی اشتعال :دادهاي نيست.
نسبت تبخیر :دادهاي نيست.
حد باال/پایین اشتعال یا حد قابل انفجار :دادهاي نيست.
فشار بخار :دادهاي نيست.
دانسیتهی بخار :داده اي نيست.
دانسیتهی ویژه :دادهاي نيست.
حاللیت در آب :دادهاي نيست.
حاللیت

دمای خود اشتعالی :دادهاي نيست.
 9.2سایر اطالعات
فراریت :دادهاي نيست.
فرمول مولکولیC16H18N3O4S.Na :
وزن371.4 :

بخش  :11پایداری و واکنشپذیری
 1.11واکنشپذیری :اطالعاتي در دسترس نيست.
 2.11پایداری شیمیایی :پايدار
 3.11نکتههای پایداری شیمیایی :تحت شرايط توصيهشده براي انبار ،پايدار است.
پلیمریزهشدن :اتفاق نميافتد.
 4.11شرایط اجتناب :اطالعاتي در دسترس نيست.
 5.11مواد ناسازگار:اطالعاتي در دسترس نيست.
 6.11محصوالت خطرناک حاصل از تجزیه :اطالعاتي در دسترس نيست.
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بخش  :11اطالعات سمشناسی
 1.11اثرات سم شناسی :اثرات سمشناسي اين ماده بهطور کامل مطالعه نشده است.

اطالعات سميت:
Oral TDLO(woman):100 mg/kg/5D
Oral LD50(rat):>5314 mg/kg
 Oral LD50(rat):>5314 mg/kgزيرجلدي
Oral LD50(mouse):>5314 mg/kg
 Oral LD50(mouse):>5314 mg/kgزيرجلدي
اثرات سمی مزمن :بر روي اثر جهشزايي ،اثر بر توليدمثل و بدخيمي اين ماده تحقيق شده است.
 RTECSشامل اطالعاتي دربارهي اين ماده است .براي دريافت اطالعات کامل به  RTECSمراجعه کنيد.
شمارهي ( Ampicillinنمک سديم) در XH8400000:RTECS
سرطانزایی (:)Carcinogenicity
 :NTPخير

 :IARCخير

 :OSHAخير

بخش  :12اطالعات زیست محیطی
 1.12سمیت
از انتقال اين ماده به محيط زيست اجتناب کنيد .آبهاي رقيقشده يا مورد استفادهشده در کنترل آتش ممکن است باعث آلودگي شوند.

بخش  :13مالحظات دفع
 1.13روشهای دفع مواد زائد :دفع ماده مطابق الزامات قانوني موجود انجام شود.
"براي اطالع از کليه ي ضوابط و قوانين دفع مواد در کشور به قانون مديريت پسماندها مصوبه  1333مجلس شوراي اسالمي و آئيننامه اجرايي قانون مديريت
پسماندها مصوبه  1334هيات دولت مراجعه شود".

بخش  :14اطالعات حمل و نقل
( Land Transport(US DOT)14.1انتقال از راه زمینی)
 :DOTproper shipping nameاين ماده خطرناک نيست.
:DOT hazard class
:UN/NA number
(Land Transport(European ADR/RID) 14.2انتقال از راه زمینی)
 :ADR/RID shipping nameاين ماده خطرناک نيست
UN number
hazard class
( AIR Transport(ICAO/IATA)14.3انتقال از راه هوایی)
 : ICAO/IATA shipping nameاين ماده خطرناک نيست

بخش  :15اطالعات قانونی
نماد خطر انجمن اروپا:

عبارات ایمنی و ریسک انجمن اروپا:
R42/43

در صورت تماس پوستي يا استنشاق ممکن است باعث ايجاد حساسيت شود.

S 22
S24/25

گرد و غبار ماده را استنشاق نکنيد.
از تماس ماده با پوست و چشمها خودداري کنيد.

S36/37/396

از لباس حفاطتي مناسب ،حفاظهاي صورت يا چشم و دستکش مناسب استفاده کنيد.

اطالعات تنظیمی :اين  SDSمنطبق با قوانين (EC) NO.1272/2008و  Directive 67/548/EECاروپا تنظيم شده است.
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بخش  :16سایر اطالعات
تاریخ تهیه

پاییز 1395

به سفارش

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  -شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا)

تهیهکننده

دکتر محمدعلی اسداللهی و مهندس مهدی کمالی (اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان) و دکتر محمدصادق علیائی (عضو
هیات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)

تاییدکننده

خانم مهندس شهال طاهری (کارشناسارشد بهداشت حرفهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

کارشناس طرح

خانم مهندس هاجر عطاران

منابع و ماخذ

Cayman: 2014
 -1اطالعات ارائهشده در این سند با هدف اطالعرسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات استفاده از مواد
شیمیایی تهیه و در دسترس عموم قرار گرفته است.
 -2اطالعات موجود در این سند براساس برگههای اطالعات ایمنی ارائهشده توسط شرکتهای معتبر تولیدکننده در دنیا
است که منابع اصلی آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردی براساس استانداردهای موجود در داخل کشور،

نکات مهم

بومیسازی شده است.
-3در ت هیه این سند تالش شده تا این اطالعات با نهایت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگردانده شود.
 -4تهیهکنندگان و تاییدکنندگان این سند هیچگونه مسئولیتی را درخصوص عواقب احتمالی ناشی از استفاده از این
اطالعات نمیپذیرند .بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در اطالعات علمی این سند ،الزم است از نسخه اصالح شده به
روز آن استفاده شود.

برگهی اطالعات ایمنی حاضر ،به سفارش شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا) در قالب طرح پژوهشی توسط دانشگاه
اصفهان تهیه شده است و کلیهی حقوق مادی و معنوی آن متعلق به این دو نهاد میباشد.
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