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 ™Citrisilأقراص 
 صحيفة بيانات السالمة

 التعريف – 1القسم 
 ™Citrisilأقراص تعريف المنتج: 

 منتج لُمعالجة أنابيب مياه وحدات األسنان  استخدام المنتج:

 ملح عضوي  العائلة الكيميائية:

 

  .Sterisil, Inc اسم الشركة:

 S Hwy 105, Suite D, Palmer Lake, CO 80133, USA 835   عنوان الشركة:

  7200-622 (719) 1+   هاتف المعلومات العامة:

 7207-622 (719) 1+أو  7201-622 (719) 1+   هاتف الطوارئ:

 تحديد المخاطر - 2القسم 
 ُحبيبي   الكلمات الداللية:

 

 تصنيفات نظام تعريف المواد الخطرة: 

 1 –الصحة 

 1 –قابلية االشتعال 

 0 –قابلية التفاعل 

 E –ؤشر الحماية الشخصية م

متوسط، -2طفيفة، -1محدودة، -0تعريفات الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق/نظام تعريف المواد الخطرة: )

شديدة(. يتم الحصول على القيم باستخدام المبادئ التوجيهية أو التقييمات المنشورة التي أعدتها -4مرتفعة، -3

 ئق أو الجمعية الوطنية للدهانات والطالء )لتصنيفات نظام تعريف المواد الخطرة(.الجمعية الوطنية للوقاية من الحرا

 

 التركيب/معلومات عن المكونات: - 3القسم 
رقم تسجيل المركب الكيميائي  االسم الشائع

(CAS) 

 النسبة المئوية للوزن

 %0.78 4-22-7440 الفضة

 سر تجاري 9-92-77 حمض الستريك

 سر تجاري غير ُمنطبق الُمكونات األخرى



 

 835.2  09-1-4.1النموذج رقم 

 

 : تدابير اإلسعافات األولية4المادة 
 يجب تقليل المالمسة، والغسيل بالماء والصابون. اإلسعافات األولية:

دقيقة.  15. في حالة مالمسة العين، اشطفها بالماء لمدة ANSIنظارات السالمة المعتمدة من  حماية العين/اإلسعافات األولية للمالمسة:

 ة الطبية في حال تفاقم التهيج أو استمراره.اطلب العناي

 اغسل المنطقة بالماء والصابون. اطلب العناية الطبية في حال تفاقم التهيج أو استمراره. حماية الجلد/اإلسعافات األولية للمالمسة:

إعطاؤه األكسجين. وفي حالة عدم انقل الشخص الى منطقة جيدة التهوية. وفي حالة صعوبة التنفس، يتم  اإلسعافات األولية لالستنشاق:

قدرته على التنفس، تتم االستعانة بالتنفس الصناعي. ينبغي الحصول على الرعاية الطبية في حال حدوث الُسعال أو غيره من األعراض 

 األخرى.

 تدابير مكافحة الحرائق – 5القسم 
 خصائص قابلية االشتعال:

 ال يوجد نقطة الوميض )طريقة الكأس المفتوحة(:

 ال يوجد نقطة الوميض )طريقة الكأس الُمغلقة(:

 ال يوجد درجة حرارة االشتعال الذاتي:

 ال يوجد.حد االنفجار األدنى: 

 ال يوجد. حد االنفجار األقصى:

 إجراءات مكافحة الحرائق:

لمعهد الوطني للسالمة والصحة المنتج غير قابل لالحتراق. كما هو الحال في أي حريق، استخدم جهاز تنفس ذاتي االحتواء ُمعتمد من ا

 المهنية/إدارة صحة وسالمة المناجم ومعدات الحماية الكاملة.

 وسيلة اإلطفاء:

 استخدم وسيلة مناسبة لحصار الحريق.

 تدابير االنبعاث العرضي - 6القسم 
 إجراءات حدوث االنسكاب: 

مرة واحدة، واغسل المنطقة بالماء والصابون. إذا كان  ال يوجد خطر معروف من االنسكابات. نظف بمنشفة ورقية مخصصة لالستعمال

 الغبار موجوًدا، فقم بارتداء قناع الغبار لتقليل التعرض له.

 المناولة والتخزين - 7القسم 
 فهرنهايت(.° 65مئوية )° 18يُحفظ في درجة حرارة الغرفة، ويفضل عند التخزين: 

 ريل.تعامل مع األقراص بواسطة قفازات النيت المناولة:

 : ضوابط التعرض/الحماية الشخصية8القسم 
 توجيهات التعرض:
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 غير ُمنطبق حد التعرض المسموح وفقًا إلدارة الصحة والسالمة المهنية:

 غير ُمنطبق المتوسط الزمني المرجح وفقًا إلدارة الصحة والسالمة المهنية:

 لم تُحدد من قِبل الجهة الُمصن ِعة. ُمعدات الحماية األخرى:

 لم تُحدد من قِبل الجهة الُمصن ِعة. ارسات العمل الصحية:مم

 : الخصائص الفيزيائية والكيميائية9القسم 
 (Citrixil Shock TMولون برتقالي فاتح ألقراص  Citrisil Blue TMقرص أبيض محبب )لون أزرق فاتح ألقراص  المظهر:

 مضغوط على هيئة قرص :الحالة

 ال يوجد  الرائحة:

 الرقم الهيدروجيني للمياه الُمعالجة يعتمد على المياه الُمستخدمة.  دروجيني:الرقم الهي

 يتحلل قبل الغليان. نقطة الغليان:

 جم/سم مكعب  1.5 الكثافة النوعية:

 يتحلل قبل الغليان. نقطة االنصهار/التجميد:

 غير ُمنطبق ضغط البخار:

 غير ُمنطبق كثافة البخار:

 % في الماء99< قابلية الذوبان في الماء:

 غير معروف  التآكل:

 لن تحدث بلمرة خطرة. البلمرة:

 الثبات وقابلية التفاعل 

 ُمستقر في الظروف المحيطة. الثبات:

 العوامل المؤكسدة القوية )مثل حمض النيتريك(؛ العوامل المختزلة القوية. عدم التوافق مع المواد األخرى:

 ا وفقًا لتصنيف المنتج. ال توجد عند استخدامه التفاعالت الخطرة:

 قد تنتج أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت كنتيجة للتحلل الحراري )بالنار(. منتجات خطرة من التحلل:

 معلومات الُسمي ة - 11القسم 
 اآلثار الصحية المحتملة

في العينين، وتهيًجا طفيفًا في الجلد، وقد يُسبب  اغسل يديك جيًدا بعد التعامل مع القرص. تجنب مالمسته للجلد والعينين. قد يُسبب تهيًجا

 تهيًجا طفيفًا في الجهاز التنفسي.

 بمجرد أن تذوب األقراص وتُخف ف في الماء على النحو المخصَّص لتركيزات االستخدام، فلن يُسبب أي تهيج.

 ة العوامل الُمسرطنة.ال توجد أي من المكونات الموجودة في هذه المادة ضمن قائم مخاطر اإلصابة بالسرطان:

الُمضاد للجراثيم، إال أنه يجب أن  Sterisilرغم عدم حدوث أي من هذه المالحظات مع وَسط  المخاطر الصحية الحادة والمزمنة:

يعرف المستخدمون أن امتصاص الفضة، أو مركباتها، على المدى الطويل قد يُسبب مرض "التصبُّغ بالفضة" الُمعمم )داء الجلد 

 (.الرمادي
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 معلومات الُسميّة الحادة: 

 ملغ من حمض الستريك/كغم من كتلة الجسم. 6730قد يؤدي حمض الستريك إلى حدوث تأثير ُسمي ة حاد عند استهالك  حمض الستريك:

 المعلومات البيئية - 12القسم 
ة الوطني بموجب قانون االستجابة البيئية الشاملة لم يتم اإلبالغ عن انبعاث هذه المادة إلى الهواء أو األرض أو المياه إلى مركز االستجاب

والتعويض والمسؤولية، أو إلى لجان تخطيط الطوارئ الخاصة بالوالية أو المحلية بموجب قانون تعديالت الصندوق الممتاز وإعادة 

، عند أو أعلى من الحد األدنى 313(. ال يحتوي هذا المنتج على أية مواد كيميائية مدرجة في القسم 34الترخيص )الباب الثالث: القسم 

 للتركيز.

 يتحلل بسهولة في البيئة االستدامة وقابلية التحلل:

 اعتبارات التخلص من المنتج - 13القسم 
فيما عندما يتم اتخاذ القرار بالتخلص من هذه المادة بعد توريدها، فإنها ال تفي بالتعريفات المحددة من قِبل قانون استرداد وحفظ الموارد 

 .261.33البند  40يتعلق بقابلية االشتعال أو التآكل أو التفاعل، وهي غير مدرجة في قانون اللوائح الفيدرالية رقم 

 معلومات النقل - 14القسم 
 غير ُمصنف كسلعة خطرة للنقل عن طريق البر أو البحر أو الجو. فئة النقل:

 غير خاضع للوائح. نقل البضائع الخطرة:

 غير خاضع للوائح. لنقل الجوي:الرابطة الدولية ل

 غير خاضع للوائح (:172.101البند  49وزارة النقل )قانون اللوائح الفيدرالية رقم 

 المعلومات التنظيمية - 15القسم 
 (USAالواليات المتحدة )

 ة الخاصة:)قوائم المواد الكيماوية ذات الُسميّ  311/312قانون تعديالت الصندوق الممتاز وإعادة الترخيص، القسم  

 ُسمية حادة.حمض الستريك:   

 غير ُمنطبق: 313قانون تعديالت الصندوق الممتاز وإعادة الترخيص، القسم  

 غير ُمنطبققانون استرداد وحفظ الموارد:  

 غير ُمنطبققانون مراقبة المواد السامة:  

 غير ُمنطبققانون االستجابة البيئية الشاملة والتعويض والمسؤولية:  

 غير ُمنطبق)كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية(:  65رح المقت
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 كندا

 غير ُمنطبق :الئحة المواد المنزلية 

 غير ُمنطبق %(:0.1القائمة الوطنية النبعاث الملوثات ) 

 حمض الستريك، ال مائي 9-92-77 %(:1القائمة الوطنية النبعاث الملوثات ) 

 معلومات أخرى - 16القسم 
ت الواردة هنا تستند إلى بيانات تُعتبر دقيقة. مع ذلك، ال يوجد هناك ضمان صريح أو ضمني بشأن دقة هذه البيانات أو النتائج المعلوما

 المتوقع الحصول عليها عند استخدام المنتج.

ستخدمين أو الجهات أية مسؤولية عن اإلصابات الشخصية أو األضرار التي تلحق بالممتلكات بالنسبة للم Sterisilال تتحمل شركة 

لبات الخارجية بسبب المادة. تم إعداد هذه الوثيقة كدليل لتقديم إرشادات المناولة المناسبة لألشخاص المدربين على استخدام المنتج. والمتط

والخاصة بالوالية التنظيمية عرضة للتغيير وقد تختلف حسب الموقع. يتحمل المستخدم مسؤولية ضمان امتثال األنشطة للقوانين الفيدرالية 

 والمحلية.

 2015سبتمبر/أيلول  1 تاريخ اإلعداد:

 2018مايو/آيار  11 تاريخ آخر تعديل:


