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/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 غير قابل احتراق :آتش 
وزی    ش س ک آت در ي
گازهای سمی يا محرک آزاد     

 .می نمايد
 

راف،       وزی در اط ش س ام آت ه هنگ ب
اموش     ل خ ام عوام تفاده از تم اس

 .کنندگی مجاز می باشد

  :انفجار 
 
 

  

 :مواجهه 
 
 
 

ار آن    رد و غب ش گ از پخ
 .جلوگيری نمائيد

 

 :استنشاق 
 

 سرفه، گلودرد
 
 
 

يله     ا وس عی ي ه موض تهوي
 حفاظت تنفسی

 هوای تازه، استراحت

 .ممکن است جذب شود :پوست 
 زیقرم

ق    ت از طري ن اس ممک
يب    روح و آس ت مج پوس

 .ديده جذب شود
 

 .لباس های آلوده شده را در بياوريد دستکش حفاظتی
وده و سپس            ابتدا پوست را خيس نم

 .با آب و صابون بشوئيد
اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد

 قرمزی، درد :چشم ها 
 
 
 

ا   ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها ر       عينک های ايمنی ا ب
 .مقدار زيادی آب بشوئيد

د  ذير باش ان پ ادگی امک ه س ر ب  ،اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياوريد
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

 
کمی  :گوارشی ، )دل درد(درد ش

وع،   هال ، ته نج، اس تش
 استفراغ، خارش پوستی

 
 

 :در حين کار
يگار    اميدن و س وردن، آش خ

 کشيدن ممنوع

 .دهان را با آب بشوئيد
اع    ب کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب

 .دهيد

 
 



 
 

بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
ه درون محفظه            ه شده را ب ماده ريخت

 .هايی برانيد
ری  و گي رای جل د ب ر الزم باش دا اگ ابت
وب     ار آن را مرط رد و غب اد گ از ايج

 . نمائيد
ه  ادی آب ب دار زي ا مق ده را ب باقيمان

 .بيرون برانيد
افی   ( ردی اض ت ف ايل حفاظ  :وس

افی    ا ص ی ب ت تنفس يله حفاظ  P2وس
 )برای ذرات مضر

  .از بازهای قوی جداگانه نگهداری شود

هم
 :خطرات استنشاق  م

 .اين ماده از طريق خوراکی و آئروسل های آن از طريق استنشاق می تواند جذب بدن شودت
 :های مواجهه  هراا
 .آن تعيين نشده است  برای TLVع

 :حدود مجاز شغلی ال

 .با کربنات ها و هيدروکسيد های قليايی، ناسازگار استط

 . اسيد ضعيف است محلول آن در آب يکا

 .  اين ماده چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی را تحريک می نمايد 

 :ت ظاهری يکی و وضعيزيحالت ف
 کريستال های بی رنگ يا پودر سفيد، بی بو

 
 

 :کی يزيخطرات ف
 
 

 :ی يايميخطرات ش
رارت  اده در ح ن م ی  ١٠٠االی باي د آب و بوريک خشک محرک م ده تولي ه ش انتيگراد تجزي ه س  درج

 . نمايد

 

 

 

ولی به هر حال غلظت ذرات معلق آن .  درجه سانتيگراد قابل اغماض است     ٢٠تبخير اين ماده در دمای      
 .در هوا اگر پخش شود، می تواند سبب اذيت فرد گردد

 
 

 : مدتاثرات مواجهه کوتاه 

 .، کبد و کليه ها شود)معدی روده ای(همچنين ممکن است سبب تاثيراتی بر دستگاه گوارش 
 
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 .شود) آماس ( تماس مکرر و يا طوالنی مدت با پوست ممکن است باعث درماتيت 

ل انسان می           آزمايش   بر روی حيوانات نشان می دهد که اين ماده احتماًال سبب تاثيرات سمی بر توليد مث
 .شود

 
 

 
 



 :کی يزيخواص ف
ه می شود       (نقطه جوش     اده تجزي ن م  درجه  ١٧١): در اي
 سانتيگراد

 ۴/١) : ١= آب (چگالی نسبی 
رم   ۶/۵):  درجه سانتيگراد ٢٠در دمای (حالليت در آب   گ

 تر ميلی لي١٠٠در 
قابل اغماض   ):  درجه سانتيگراد  ٢٠در دمای   (فشار بخار   

 .است
 

 

 :طی يست محياطالعات ز
 
 
 

 

 نکات قابل توجه
Borofaxيک نام تجاری برای اين ماده است . 

 
 گر اطالعاتيد
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  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 ش نفت تهرانيمرکز طب صنعتی شرکت پاال

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 
 

 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه: تهيه
         مهندس امير غفاری

 
 شفيع زادهبا همکاری آقای دکتر 


