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  Straw V2 ®Sterisilخرطوشة 
 صحيفة بيانات السالمة

 التعريف – 1القسم 
 ( S365m-V2و  S365-V2)موديل  Sterisil StrawV2خرطوشة  تعريف المنتج:

 ُمعالجة مياه وحدات األسنان استخدام المنتج:  

 راتنج ُمشرب، حمض عضوي  العائلة الكيميائية: 

 

  .Sterisil, Incاسم الشركة: 

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

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

 210داخلي  7200-622 (719) 1+هاتف الطوارئ: 

 تحديد المخاطر – 2القسم 
 ُحبيبي   الكلمات الداللية:

 ضارة.ال لزوم لها، حيث ال تحدث أية آثار جانبية  صورة توضيحية:

 تصنيفات نظام تعريف المواد الخطرة: 

 1 –الصحة 

 1 –قابلية االشتعال 

 0 –قابلية التفاعل 

 E –مؤشر الحماية الشخصية 

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

استخدام المبادئ التوجيهية أو التقييمات المنشورة التي أعدتها الجمعية الوطنية للوقاية من شديدة(. يتم الحصول على القيم ب-4مرتفعة، -3

 الحرائق أو الجمعية الوطنية للدهانات والطالء )لتصنيفات نظام تعريف المواد الخطرة(.

 التركيب/معلومات عن المكونات - 3القسم 
 % من الوزن.17.5بنسبة  على الفضة Straw V2تحتوي المادة الفع الة في خرطوشة 

رقم تسجيل المركب الكيميائي  االسم الشائع

(CAS) 

 النسبة المئوية للوزن

 راتينج ُمبادل للهوابط من حمض ضعيف 
 )بوليمر مشترك من حمض األكريليك وثنائي فينيل بنزين؛ مياه، أصباغ(

 قد توجد الصورة الصوديومية أو الهيدروجينية.

9052-45-3 >81.5% 

 %1.0> 9-92-77 الستريكحمض 

 %17.5≥ 4-22-7440 الفضة
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 : تدابير اإلسعافات األولية4المادة 
 يجب تقليل المالمسة، والغسيل بالماء والصابون. اإلسعافات األولية:

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

 اطلب العناية الطبية في حال تفاقم التهيج أو استمراره.

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

لشخص لمستويات مفرطة من الغبار، فقم بإبعاده إلى منطقة ذات هواء لكون المنتج ُحبيبيًا، إذا تعرض ا اإلسعافات األولية لالستنشاق:

نقي. وفي حالة صعوبة التنفس، يتم إعطاؤه األكسجين. وفي حالة عدم قدرته على التنفس، تتم االستعانة بالتنفس الصناعي. ينبغي 

 الحصول على الرعاية الطبية في حال حدوث الُسعال أو غيره من األعراض األخرى.

 تدابير مكافحة الحرائق – 5م القس
 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:

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

 المهنية/إدارة صحة وسالمة المناجم ومعدات الحماية الكاملة.

 خطر حدوث حريق أو انفجار غير معتاد:

 ن والكبريت.قد ينتج عن االحتراق أبخرة الكربون والنيتروجي

 وسيلة اإلطفاء:

 استخدم وسيلة مناسبة لحصار الحريق.

 تدابير االنبعاث العرضي - 6القسم 
 إجراءات حدوث االنسكاب:

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

 تداء قناع الغبار لتقليل التعرض له.الغبار موجوًدا، فقم بار

 المناولة والتخزين - 7القسم 
 التخزين:

يُحفظ في درجة حرارة الغرفة. تجنب تجميد المنتج، فقد تتعرض الخرزات للكسر. احتفظ بالخراطيش في حاويات التعبئة األصلية، ُمغلقة 

 بإحكام في حالة عدم استخدامها.
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 المناولة:

( إلى السطح الخارجي لألنابيب قبل تركيبها HPCازات الالتكس لمنع المالمسة وانتقال البكتيريا متباينة التغذية )تعامل مع األنابيب بقف

داخل زجاجة خزان كرسي األسنان. يجب التخلص من المنتج بما يتماشى مع جميع اللوائح المحلية والخاصة بالوالية والفيدرالية، أو 

 قوانين ولوائح التصريف.

 ضوابط التعرض/الحماية الشخصية :8القسم 
 توجيهات التعرض:

 3مجم/م 0.01حد التعرض المسموح وفقًا إلدارة الصحة والسالمة المهنية: 

 3مجم/م 0.01المتوسط الزمني المرجح وفقًا إلدارة الصحة والسالمة المهنية: 

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

 لم تُحدد من قبل الجهة الُمصن ِّعة. لصحية:ممارسات العمل ا

 : الخصائص الفيزيائية والكيميائية9القسم 
 راتينج ُحبيبي رمادي/أخضر داخل األنابيب؛ المياه الُمعالجة بواسطة األنابيب تكون رائقة. المظهر:

 %(.1%(، مسحوق ُحبيبي )>99خرزات )< :الحالة

 ال يوجد. الرائحة:

 (. 8إلى  5رقم الهيدروجيني للمياه الُمعالجة يعتمد على المياه الُمستخدمة )ال الرقم الهيدروجيني:

 ال يغلي نقطة الغليان:

 جرام/لتر 800 الكثافة:

 درجة مئوية  0 نقطة االنصهار/التجميد:

 غير ُمنطبق ضغط البخار:

 غير ُمنطبق كثافة البخار:

 ال يوجد. قابلية الذوبان في الماء:

 غير معروف. التآكل:

 لن تحدث بلمرة خطرة. لبلمرة:ا

 مئوية تقريبًاº 500 درجة حرارة االشعال الذاتي:

 مئويةº 230أعلى من  درجة حرارة التحلل:

 غير ُمنطبق اللزوجة:

 الثبات وقابلية التفاعل - 10القسم 
 ُمستقر في الظروف المحيطة.  الثبات:

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

السلفونات العضوية، فحم عديد األكريالت، األحماض األروماتية العطرية والهيدروكربونات، أكاسيد  المنتجات الثانوية الخطرة:

 النيتروجين، أكاسيد الكربون، والهيدروكربونات الُمكلورة.

 لتحلل الحراري.قد تنتج أكاسيد الكربون والنيتروجين كنتيجة ل منتجات خطرة من التحلل:
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 معلومات الُسمي ة - 11القسم 
الُمضاد للجراثيم، إال أنه يجب أن  Sterisilرغم عدم حدوث أي من هذه المالحظات مع وَسط  المخاطر الصحية الحادة والمزمنة:

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

 الرمادي(.

 اآلثار الصحية المحتملة

 هذا المنتج ُحبيبي الشكل، وبالتالي، سيكون الغبار محدوًدا. ولم يُعرف أنه يُسبب أية إصابات دائمة في أنسجة العين.العين: 

 غير مسبب للتهي ج. ال توجد مخاطر متوقعة من االستخدام العادي.الجلد: 

يكون ساًما عن طريق االستنشاق. في حين أن الغبار سيكون محدوًدا، إال أنه قد يسبب تهيًجا طفيفًا في الجهاز  ال يُتوقع أن االستنشاق:

 التنفسي.

 غير سام. ال توجد مخاطر معروفة عند استخدامه وفقًا لتعليمات الحاوية. البلع:

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

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

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

، عند أو أعلى من الحد األدنى 313(. ال يحتوي هذا المنتج على أية مواد كيميائية مدرجة في القسم 304الترخيص )الباب الثالث: القسم 

 للتركيز.

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

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

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

 غير خاضع للوائح. نقل البضائع الخطرة:

 غير خاضع للوائح. الرابطة الدولية للنقل الجوي:

 غير خاضع للوائح (:172.101البند  49وزارة النقل )قانون اللوائح الفيدرالية رقم 
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 المعلومات التنظيمية - 15القسم 
 غير خاضع للوائح شاملة والتعويض والمسؤولية:قانون االستجابة البيئية ال

 غير خاضع للوائح قانون تعديالت الصندوق الممتاز وإعادة الترخيص، الباب الثالث:

 غير خاضع للوائح قانون الهواء النظيف:

 غير خاضع للوائح قانون المياه النظيفة:

 غير خاضع للوائح قانون مراقبة المواد السامة:

 اللوائح الكندية

 منتج غير خاضع للرقابة ام معلومات المواد الخطرة في مكان العمل:نظ

 غير خاضع للوائح نقل البضائع الخطرة:

 غير خطر اللوائح المكسيكية:

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

 المتوقع الحصول عليها عند استخدام المنتج.

أية مسؤولية عن اإلصابات الشخصية أو األضرار التي تلحق بالممتلكات بالنسبة للمشترين أو المستخدمين أو  Sterisilال تتحمل شركة 

 طر المرتبطة باستخدام المادة.الجهات الخارجية بسبب المادة. يتحمل هؤالء المشترون، أو المستخدمون، جميع المخا

 2018 أبريل/نيسان 30 تاريخ اإلعداد:

 2019يونيو 25 تاريخ آخر تعديل:


