
 
 

نيزو پروپانول آميا       كارت ايمني مواد
       

ISOPROPANOLAMINE                                                       ICSC: 0905  
 ايزو پروپانول آمين

  پروپانول٢ آمينو ١
 تری امين

 C3H9NO-CH3CHOHCH2NH2: فرمول شيميايی
١١/۵٧: وزن مولکولی

CAS # 78-96-6
RTECS # UA5775000   
ICSC # 0905
UN # 2735
EC # 603-082-00-1

/ نوع خطر 
 مواجهه

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 

 :آتش 
 
 

 قابل احتراق 
در صورت بروز آتش سوزي 
گازهاي سمي و محرك آزاد 

 .مي نمايد

 .در معرض شعله قرار نگيرد
 .آتش روشن نكنيد

،  آف مقاوم در برابر الكل،پودر
  دي اآسيد آربن، اسپري آب

 :انفجار 
 
 

 درجه ٧٧در دماي بيشتر از 
سانتيگراد مخلوط بخار ماده 

 .با هوا قابل انفجار است

 درجه ٧٧در دماي بيشتر از 
سانتيگراد از يك سيستم 
بسته و تهويه عمومي 

 .استفاده آنيد 

 

 :مواجهه 
 

تمامي تماس ها اجتناب از  
 .شود

در تمام موارد با يك پزشك مشورت 
 .آنيد

 :استنشاق 
 
 

 احساس ، سرفه،گلودرد
 ، تنفس سطحي ،سوزش

  ،تنفس سخت
عوارض ممكن است با تاخير 

 .باشند
لطفًا نكات را مالحظه (

 )نماييد

 تهويه عمومي 
تهويه موضعي يا وسايل 

 .حفاظت تنفسي

  استراحت ،هواي تازه
  .يت نيمه نشستهوضع

در صورت لزوم دادن تنفس 
 .مصنوعي

 .ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :وست پ
 
 

 ،  تاول، قرمزي، درد
 سوختگي پوست 

 دستكش حفاظتي 
 لباس حفاظتي

, .ابتدا با مقدار زيادي آب بشوييد
سپس لباس ها را بيرون آورده و 

 .مجددًا پوست را بشوييد 
 .ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :ها  چشم
 
 
 

 افت بينايي ،  قرمزي، درد
 سوختگي هاي ،)تاري ديد(

 ALT1 و شديد،عميق 

 حفاظ صورت 
حفاظت توأم چشم و دستگاه 

 تنفسي

اگر امكان دارد لنزهاي تماسي را در 
 . بياوريد

 .با مقدار زيادي آب بشوييد
 .ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :گوارشي 
 
 

قولنج  (،احساس سوختگي
 ، شوك) شكمي هاي

 :در حين آار
 آشاميدن و سيگار ،خوردن

 .آشيدن ممنوع

  .را با آب بشوئيدفرد دهان 
 .فرد را وادار به استفراغ نكنيد 
 .ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
مايع نشت شده را تا جائيكه امكان 

ن منفذي جمع دارد در ظرف بدو
 . آوري نماييد

مايع باقيمانده را با شن يا ماده جاذب 
بي خطر  جذب آرده و به مكان ايمن 

 .انتقال دهيد
لباس حفاظتي  :حفاظت فردي ويژه(

آامل شامل ماسك  تنفسي با آپسول 
 )اآسيژن استفاده نماييد

 غذا و  پرسنل ،از اآسيدان هاي قوي
 .مواد غذايي دور نگهداريد

در مكان آامًال بسته و همراه با تهويه 
 .خوب نگهداري نماييد

همراه غذا و علوفه حيواني جابجا 
 .نشود

C symbol
R: 34
S: (1/2-)23-26-36-45
UN Hazard Class: 8
UN Packing Group: II

م
 

ع
 ). بخش نكات را ببينيد(د استنشاق بخارات آن ممكن است سبب ادم ريوي شوه

 .  پوست و دستگاه تنفس تحريك آننده مي باشد،اين ماده براي چشم هام

 درجه سانتيگراد بسرعت تبخير شده و آلودگي هوا را در حد خطرناآي ٢٠اين ماده در دماي باالتر از ت
 .بوجود مي آورد
 :خطرات استنتشاق ا

ماده مي تواند از طريق استنشاق بخارات آن و با گذشتن از پوست و از طريق گوارش در داخل بدن ال
 .جذب شود

 :هاي مواجهه  راهط

 .  تعيين نشده است MAK  و  TLVا

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر 

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
 مايع بي رنگ با بوي مشخص

 
 :خطرات فيزيكي 

 
 :ت شيميايي خطرا

 . به هنگام سوختن تشكيل اآسيد هاي ازت مي دهد
  .با اآسيدان هاي قوي وارد واآنش مي شود

 
 :حدود مجاز شغلي 

 

 

 
 :اثرات مواجهه كوتاه مدت 

 .مراقبت هاي پزشكي ضروري است
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد٥/١٥٩: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد–٢: نقطه ذوب

 ٩٦/٠ ): ١=آب (چگالي نسبي 
 قابل حل است :حالليت در آب

    :   درجه سانتيگراد٢٠ فشار بخار  در 
 

 ٦/٢): ١=هوا (چگالي نسبي بخار 
ار    بي بخ الي نس وا / چگ انتيگراد  ٢٠در ( ه ه س ):  درج

٠٠/١ 
  درجه سانتيگراد٧٧: نقطه اشتعال

گيري  ود آتش ود بخ رارت خ ه ح ه ٣٧٤: درج  درج
 سانتيگراد

انول    ازي اآت ريب جداس ب   /ض ر حس : Log-Pow آب ب
٠٠/١-   

 
 :اطالعات زيست محيطي 

 
 

 

 وجهتنكات قابل 
 

 . عوارض ادم ريوي اغلب پس از چند ساعت مشخص مي شود آه با انجام آار فيزيكي تشديد مي يابد
 .بنابراين استراحت آردن و مراقبت هاي پزشكي ضروري مي باشند

 .تجويز سريع يك اسپري توسط پزشك و يا يك فرد ديگر تحت نظر پزشك بايد مورد توجه قرار گيرد
Transport Emergency Card : TEC (R)-80G20
NFPA Code:H2;F2;R0;

 ديگر اطالعات

ICSC: 0905                                                                                        ISOPROPANOLAMINE
 

 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 هداشت حرفه ایواحد مهندسی ب
 
 

 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 دکتر عباس فرقدانآقای با همکاری 
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