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OXYGEN                                                                                 ICSC: 0880 
 اکسيژن

 اکسيژن مایع
 )کپسول(

 O2: فرمول شيميایی
 ٣٢ :مولکولیجرم 

 

CAS # 7782-44-7
RTECS # RS2060000
ICSC # 0880
UN # 1073
EC # 008-001-00-8

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

ر :آتش  راق غي ل احت ا،قاب ت   ام قابلي
واد دیگر     اال  احتراق م رد  مي  ب . ب

ت    ن اس ادي ممك هاي زی واآنش
. شود سبب آتش سوزي یاانفجار

ر  رم شدر اث ثدن گ اد باع  ازدی
ال انفجار     وجود فشارشده واحتم

 .دارد 

 بازهای  شعله  در معرض   
 .قرار نگيرد

 .نشودتوليد جرقه 
 .سيگارآشيدن ممنوع

امواد راق  ب ل احت قاب
 .تماس نداشته باشد

وختها واد  باس  ودیگرم
اس    راق تم ل احت قاب

 .نداشته باشد

تفاده از ام  اس ل تم اموش عوام خ
 .باشد مي  مجازگینندآ

قابل احتراق   مواد این ماده با   اگر :فجار ان
واد  مانند ا    م چربي تماس     نفتي ی

ال وجود     داشته باشد،     آتش  احتم
 .دارد وجود سوزي وانفجار

ا  كه ه وزي بش ش س ام آت ی در هنگ
يژن را   اوی اکس ردن ح پري آ ا اس  ب

 .آب خنك آنيد

   احساس سوزس:مواجهه 
 
 

 :استنشاق 
 

 هواي آزاد، استراحت،    
 جاع برای مراقبت های پزشکیار

 درد، سرمازدگي  :پوست 
ا ایع، باعث  درصورت تماس ب م
  .سرمازدگي ميشود

رما،  ایق س تکش ع دس
 لباس حفاظتی

 :درزمان یخ زدگي
 .پوست راباآب فراوان شستشودهيد

رد هاي ف رون  از را لباس دنش بي ب
 .نياورید

 ارجاع برای مراقبت های پزشکی
م :چشم ها  دن چش اس ، درد، قرمزش احس

 سوزش عميق
 استفاده ازعينك ایمني
 استفاده ازحفاظ صورت

ا          ابتدا برای چندین دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زیادی آب بشوئيد

د      ذیر باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياورید
 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید

 
  :گوارشی

 
 
 

 
 
 

 

 

 



  

 
بسته بندی و برچسب زدن )ه کردن ريذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا

اک   کپسول اکسيژن را در محل خطرن
 .قرار ندهيد

 .با یک فرد متخصص مشورت نمائيد
این ماده را با خاک اره یا جاذب های    

 .قابل احتراق دیگر جذب نکنيد
ر روی     تقيم ب ور مس ز آب را بط هرگ

 .آن نگيرید

در محل مقاوم در برابر حریق نگهداری       
 .نمائيد
اء          دور ا  واد احي راق و م ز مواد قابل احت

 .کننده نگهداری نمائيد
 .در محل خنک نگهداری نمائيد

 کپسول عایق شده ویژه
O symbol
R: 8-34
S: 21
UN Hazard Class: 2.2

م
 
ا
ال

 
 .ممكن است سبب سرمازدگي شوداین ماده مایع  بخاره

 : اثرات مواجهه کوتاه مدتم

  :خطرات استنشاقت
  :های مواجهه راهع

 . برای آن مشخص نگردیده استTLVط

  :حدود مجاز شغلیا

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 مایع شده توسط سرما  گاز
 
 

  :کیيزيخطرات ف
 .باشد يم سنگين تر هوا گازازاین 

 
 

  :یيايميخطرات ش
ا      راق و       این ماده اآسيدآننده بوده وب ل احت واد قاب واد  م ده شدیدًا واآنش مي          م اء آنن د  احي وممكن   ده

 .گردد است سبب آتش سوزي وانفجار
 
 

 
 

 .ذب بدن شودپوست ج واستنشاق  ازطریق داین ماده ميتوان
 
 

 
 

 
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :کی يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد-١٨٣: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-۴/٢١٨:  نقطه ذوب

 ميلی ليتر در ١/٣: گراد درجه سانتي٢٠ در حالليت در آب
  ميلی ليتر آب١٠٠

 ۴٣/١): ١= هوا(چگالي نسبي بخار
  ٠/Log-Pow :۶۵ضریب جداسازي آباآتانول بصورت 

 

 

 :طی يست محياطالعات ز
 
 

 

 نکات قابل توجه
 . ضروري است  باشدجانشين ویپزشك یا توسط یك اسپري مناسب  استفاده فوري از
 .جوشكاري استفاده نكنيد سطوح داغ یا آتش یا مجاور ازاین ماده در

 .ببندید را نشتي سليندر گاز فرار  جهت جلوگيري از
Transport Emergency Card: TEC (R)-119 
NFPA Code: H3; F0; R0; OXY

 گر اطالعاتيد
OXIGEN                                                                                                                  ICSC: 0880

 
 

 
  طب صنعتی ‐ماهشهر بهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 
 خدیجه موسویمهندس  :تهيه

 
 
 

 


	نقطه جوش: 183- درجه سانتيگراد

