
  

 
 

 نيتريت سديم               منی موادي  کارت ا
 
 

SODIUM NITRITE                                                                ICSC: 1120 
 نيتريت سديم
 اسيد نيتروز
 نمک سديم

 NaNO2: فرمول شيميايی
 ٠/۶٩: وزن مولکولی

CAS # 7632-00-0
RTECS # RA1225000
ICSC # 1120
UN # 1500
EC # 007-010-00-4

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

تر      :آتش  ادر بيش راق ام ل احت ر قاب غي
ث   ت باع ن اس ا ممک نش ه واک
ردد و      ار گ ا انفج وزی ي ش س آت
می و    ای س ا گازه ا ي وم ه في

 .محرک آزاد می نمايد

ل   واد قاب ا م اس ب در تم
 .احتراق قرار نگيرد

 
 
 

آب به مقدار زياد، پودر، اسپری آب،        
 کف، دی اکسيد کربن

امی        هنگام آتش سوزی استفاده از تم
 .عوامل خاموش کننده مجاز می باشد

  :انفجار 
 
 
 

 
 
 
 

ا    كه ه وزي بش ش س ام آت و در هنگ
ردن  آب    ديگر ظروف را   ا اسپري آ ب

 .خنك آنيد

 :مواجهه 
 
 
 

ار آن        از انتشار گرد و غب
 .جلوگيری نمائيد

 
 

 

 :استنشاق 
 

کبودی لب ها، کبودی ناخن های        
رفه،   ت، س ودی پوس ت، کب انگش
س،   ر درد، تنگی نف رگيجه، س س

 بيهوشی
 

ا وسيله       تهويه موضعی ي
 حفاظت تنفسی

 
 
 
 

 هوای تازه، استراحت
. اگر الزم باشد تنفس مصنوعی بدهيد     

 .وضعيت نيمه نشسته
ر اع    ب کی ارج ای پزش ت ه ای مراقب
 .دهيد

 
احتمال جذب آن از طريق پوست         :پوست 

 قرمزی. وجود دارد
ش ( تر بخ ات بيش رای اطالع ب

 )استنشاق را ببينيد
 

 دستکش های حفاظتی 
 لباس های حفاظتی

 
 
 

د   ادی آب بزني دار زي دا مق پس . ابت س
د  وده شده را در بياوري ای آل اس ه لب

 .و مجددًا آب بزنيد

 قرمزی :ا چشم ه
 
 
 

ا   اظتی ي ای حف ک ه عين
راه     ه هم م ب ت چش حفاظ

 وسايل حفاظت تنفسی
 
 

ا          ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها را 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

ا    :گوارشی ا ي ب ه ودی ل کمی، کب درد ش
ت  ت، انگش ودی پوس ا، کب ه

اسهال، سرگيجه، سر درد، تنگی      
نفس، بيهوشی، استفراغ، نبض       
 سريع، کاهش سريع فشار خون

 :در حين آار
د اميد،نخوري  ، نياش

 .سيگار نكشيد
 

 .فرد را وادار به استفراغ نکنيد
 .چيزی برای آشاميدن ندهيدبه فرد 

اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب
 .دهيد

 
 
 

 



  

بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ(  کردن انبار عاتيدفع ضا
فاضالب       مواد ريخ

واد را جمع آوری    ده م باقيمان

ا           ده را داخل خاک اره ي

ژه   ردي وي ت ف اس :  حفاظ لب

راق   ا  و  احت  و بازه

ته     امًال بس  و ک

   

O symbol

azard Class: 5.1
I

ه داخل  ته شده را ب
 .نرانيد

ا دقت  ب
ان ا    ک مک ه ي پس ب وده و س ن ينم م

 .انتقال دهيد
مواد ريخته ش

ذب   ر ج راق ديگ ل احت ای قاب اذب ه ج
 .نکنيد

ايل( وس
حفاظت دستگاه   وسيله  حفاظتی شامل   

 )تنفسي

ق    ر حري اوم در براب ان مق در مک
 .نگهداری نمائيد

ل واد قاب دور از م
 .اسيدها نگهداری شود

ک ای خشک و خن در ج
 .نگهداری نمائيد

 

دی ته بن ذ بس دون منف روف ب در ظ
 .نمائيد

T symbol
R: 8-25
S: 44
UN H
UN Packing Group: II

هم
 م

ات
الع
اط

 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف
 جاذب آب، جامد، سفيد مايل به زرد در اشکال مختلف

 
  :کیيزيخطرات ف

 
 
 

  :یيايميخطرات ش
 .  درجه سانتيگراد منفجر شود۵٣٠ممکن است در دمای باالی 

وم های سمی           از متالشی شدن اين ماده که در ا        ثر برخورد با اسيدهای ضعيف شده ايجاد می شود، في
 .توليد می گردد) اکسيدهای نيتروژن(

بازها واکنش داده و باعث آتش سوزی     اين ماده يک اکسيد کننده قوی است و با مواد قابل احتراق و   
 .يا انفجار می شود

  :حدود مجاز شغلی
TLVبرای اين ماده مشخص نگرديده است . 

 
  :های مواجهه هرا

 .اين ماده می تواند از راه استنشاق مواد معلق و بلعيدن جذب بدن شود
 

  :خطرات استنشاق
 
 

 : اثرات مواجهه کوتاه مدت
 .اين ماده باعث سوزش و تحريک چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی می شود

فت فشار خون و       اين ماده ممکن است بر روی خون و سيستم عصبی اثر بگذارد که در نتيجه باعث ا                
 .اسپاسم عضالت، اختالل در بينايی، ايجاد متهموگلوبين شود

 .در نهايت مواجهه با اين ماده ممکن است مرگ را به دنبال داشته باشد
 .احتمال دارد اثرات اثرات بصورت تاخيری بروز کند

 .معاينات پزشکی ضروری می باشند
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

زيص فوا
در زير نقطه جو

 .شود
: نقطه ذوب

 ١٧/٢): ١= (دانسيته نسبي 
ر در  ١٠٠ گرم در ٨٢ (خوب :حالليت در آب    ٢٠ ميلی ليت

)درجه سانتيگراد
 

  :کی يخ

 درجه سانتيگراد تجزيه می ٣٢٠ش در 

  درجه سانتيگراد٢٧١
آب 

 

ياطالعات ز
اين ماده ممکن ا

وجه خاصی بايدت

  :طی يست مح

 .ست برای محيط زيست خطرناک باشد
 . به آب و خاک شود

 
 
 

نکات قابل ت وجه
 . ماده ضروری است
 .اين امر اختصاص دهيد

Transport Emergency Card: TEC (R)-608

خصوص مسموميت با اين
را با امکانات موجود به 

درمان خاصی در 
وسايل آموزشی 
لباس های آلوده 

 

 )به علت خطر آتش سوزی. (شده را با آب فراوان بشوئيد

 گر اطالعاتيد
ICSC: 1120                                                                                                SODIUM NITRITE

 
 

 
  طب صنعتی‐کرجبهداشت و درمان 

 ی بهداشت حرفه ای

تهيه 
 
 
 

واحد مهندس
 

 ليال جعفربيگیمهندس  :

 


