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 مشخصات محصول شرکت:-1
 تزریق اپی مکسنام محصول: 

 محل تزریق پوست و جهت ضدعفونی کاربرد محصول:
 : داروسازی عمادنام شرکت

      جاده اصفهان، شهرضا -کیلومتری 52 -شهرک صنعتی رازی -استان اصفهان -ایران آدرس:

 1231-3232232: فکس 
 www. emadpharma.comسایت:

 

 مواد موثره:-2

 

 نیدینبیگوا-3          آمین کوارترنر -5                                            الکل -1

 خواص فیزیکو شیمیایی محصول:-3

 

 

 

 c°32 نقطه اشتعال مایع حالت فیزیکی

 محلول حاللیت در آب c°85 نقطه جوش

 1.1Kg/L-0.8 دانسیته -01 نقطه ذوب

 بیرنگ رنگ  -- نقطه انجماد

   الکلی  بو
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 کمک های اولیه:-4    

 با و خنک بشویید آبچشمها را باز نگهدارید و در همان حال آنها را برای چند دقیقه با  در صورت تماس با چشم:

 پزشک مشورت کنید.

 کنید. مشورتپزشک  با یک زیادی آب بنوشید برای درمان فورًادهان را بشویید ومقدار : در صورت بلع یا خوردن

را به هوای آزاد ببرید. در صورت بیهوشی از تنفس مصنوعی کمک بگیرید.  : بیمارحد بیثش ازدر صورت استنشاق 

 .به پزشک مراجعه کنید

 

 اقدامات الزم برای خاموش کردن آتش:-5

 

، به همین دلیل برای خاموش کردن آن  از آب ودی باشدبه دلیل وجود الکل آتش گیر می این محلول  -

 اکسید کربن استفاده شود.

 برای آتش سوزی در مقیاس بزرگتر از جت آب استفاده شود. -

 

 شخصی: احتیاط های -6
  

 .دناز دستکش استفاده نمای مکرراستفاده صورت رسنل مراکز بهداشتی دربهتر است پ: ایمنی دست

 نیاز نیست. :ایمنی تنفس

 .نیاز نیست :ایمنی چشم

 .تبخیر شودبیمار  پوستروی  محلول کامال  از یید تا ثانیه تامل نما 33یق تزر هنگامدر -

 

 احتیاط های محیط:-7

 مواد ریخته شده را به صورت مکانیکی جمع آوری نموده و در ظرف مخصوص به خود بریزید.-

 بع مشتعل دور نگه دارید.از مناتهویه ی مناسب پیدا کنید و --

 و سیلیکاژل جمع کنید در ظروف مناسب بریزید. مایعات ریخته شده را توسط مواد جاذب از قبیل شن-
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 .از ریختن مایعات در آبهای جاری و فاضالب شهری خووداری نمایید - 

 
 

 و نگهداری: حمل ونقل-8
 هنگام حمل ونقل کامالّ از بسته بودن ظروف حاوی این محصول اطمینان حاصل کنید.  حمل ونقل:

  نگهداری:
 .آن بر روی شعله جددا ً خود داری شود این ترکیب آتش زا است ، از اسپری

 . دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود  

  . سیگار نکشید -دور از منبع احتراق نگاه داشته شود

  . دور از جریان الکتریسیته نگهداری شود

 . دور از دسترس کودکان نگهداری شود

  . در جای خنک و دارای تهویه مناسب نگهداری شود 

 . یشه از بسته بودن درب ظرف اطمینان حاصل کنیدهم
 

 واکنش پذیری:-9
 شرایط نگهداری پایدار است. این محصول تحت -

 عوامل اکسیدکننده جزء مواد ناسازگار است.-

 خطرات ناشی از تجزیه،دی اکسید کربن و مونوکسید کربن می باشد.-

 
 

 روش مصرف:-11

دقیقه  2تا  1غل بران و زیر کشاله محل تجمع غدد چربی مانند  نیه وثا33نواحی مختلف پوست فونی ضد عبرای 

 د نظر آغشته گردد.محل مور

 


