
 
  :ماهيت ماده - 1

  نقره تند :نام شيميايي

  مايع نقره، هيدراژيروم :نامهاي مترادف

  CAS : 6-97 -7439شماره 

  Hg :فرمول شيميايي

   6/200 :وزن اتمي

  : عالئم حفاظتي  - 2

  

  

  

  :هشدارهاي حفاظتي -3

  .ممكن است جذب شود :تماس با پوست

 ، سرفه ، عالئم خطرات حاد شامل درد شكمي :تنفس

  اسهال، كوتاهي نفس، استفراغ

خطر آتش سوزي يا انفجار در تماس با مواد  :انفجار

  ناسازگار

  :كمكهاي اوليه -4

ن تنفس داد ،هواي تازه، استراحت، در صورت نياز :تنفس

  مصنوعي ، مراجعه به پزشك 

لباسهاي آلوده را در بياوريد ، قسمت  :تماس با پوست

فرد . آب و صابون بشوئيد آلوده را زير آب بگيريد و سپس با

  .را براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد

شم ها را براي مدت چند دقيقه با آب چ: تماس با چشم

لنزهاي تماسي را اگر به سادگي امكان پذير است . بشوئيد

  .ا براي مراقبتهاي پزشكي بفرستيدبيرون بياوريد،فرد ر

  .ا براي مراقبتهاي پزشكي بفرستيدفرد ر: گوارشي

  :اطفاء حريق - 5

غير قابل اشتعال، ايجاد فيوم و  :خطر آتش گيري 

  .يا محرك در اثر آتش سوزي مي كندگازهاي سمي 

در صورت بروز آتش سوزي در  :نحوه مناسب اطفاء

در . محيط آزاد  تمام عوامل خاموش كننده مجاز مي باشند

صورت انفجار جهت اطفاء آتش سوزي ناشي از آن با پاشيدن 

  .ي اين ماده، آنها را خنك نمائيدروي ظروف محتوآب بر 

 ه دور ازجهت پيشگيري از آتش سوزي ب :ساير توضيحات

  .قرار گيرد مواد قابل اشتعال

  :حفاظت هاي فردي-6

   استفاده ازلباسها و دستكشهاي حفاظتي :حفاظت پوست

   استفاده از حفاظهاي چشم و صورت :حفاظت چشم

عي و استفاده از ماسكهاي تهويه موض :حفاظت تنفسي

  تنفسي

در هنگام كار نخوريد،نياشاميد، سيگار  :حفاظت گوارشي

  .تها را قبل از خوردن غذا بشوئيددس نكشيد،

  :طريقه دفع ضايعات مواد -7

ناحيه خطر راتخليه كنيد، با يك فرد ماهر مشورت كنيد،  

تهويه را انجام دهيد، در صورت امكان مايع نشت شده يا 

شده را در ظرف غير فلزي بدون منفذ جمع آوري ريخته 

نمائيد، مواد شسته شده را به داخل فاضالب نريزيد، نگذاريد 

  اين ماده شيميايي وارد محيط شود

  : مشخصات فيزيكي و شيميايي -9

  درجه سانتي گراد 357 :نقطه جوش

  درجه سانتي گراد - 39 :نقطه ذوب

  5/13 :دانسيته

  ندارد :حالليت در آب 

:درجه 20فشار بخار در 

 1  

0           3 



 
  93/6 : )1=هوا(چگالي بخار نسبي

درجه  20چگالي نسبي مخلوط بخار هوا در  

  009/1):1=هوا(سانتي گراد

  : اطالعات زيست محيطي - 10

خاصيت . اين ماده براي موجودات آبزي بسيار خطرناك است

ع پذيري در بدن موجودات آبزي خطري عمده در تجم

  .زنجيره غذايي انسان محسوب مي شود

  : اطالعات مهم- 11

 : حدود تماس شغلي

TLV: ppm: 0.025 mg/m3 (TWA) 

(skin)(ACGIH 1994-1995)  

  : خطرات شيميايي

به سرعت با . در اثر حرارت فيوم هاي سمي تشكيل مي دهد

، دي اكسيد كلر،كلرورسديم و فلزات قليليي، گاز آمونياك،كلر

  . اكسيد اتيلن وارد واكنش مي شود

  : راههاي مواجهه

اين ماده مي تواند از راه استنشاقي يا از سرتاسر پوست به 

  .صورت بخار جذب بدن شود

  :خطرات استنشاقي

بـه سـرعت    درجه سانتي گراد 20اين ماده در دماي باالتر از 

  .تبخير شده و آلودگي هوا را در حد خطرناكي بوجود مي آورد

  :اثرات مواجهه كوتاه مدت

  .استنشاق بخارات ممكن است باعث پنوموني شود �

اين ماده ممكن است سبب تاثير بر كليـه هـا و سيسـتم     �

  .اعصاب مركزي مي شود

  )طوالني مدت(تاثيرات آن ممكن است تاخيري باشند �

  .الزم استمعاينات پزشكي  �

  :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر

  ممكـن اسـت بـر سيسـتم اعصـاب مركـزي و      اين مواد  �

ليه ها تاثير داشته باشد و منجـر بـه ناپايـداري روانـي     ك

  )لرزش ناشي از جيوه.(جيوهاي شود

مشكل هاي ادراكي، نـاتواني هـاي مكالمـه اي و خطـر      �

  تاثيرات تجمعي داشته باشد

انات نشان داده است كه اين ماده آزمايشات بر روي حيو 

 .احتماال سبب تاثيرات سمي بر توليد مثل انسان خواهد شد

  

  

  

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان رضوي

  مركز بهداشت استان

  شهرستان مشهد 3مركز بهداشت شماره 

  

  
  

MSDS5 

  جيوه

Mercury  

  

 واحد بهداشت حرفه اي

  


