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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 معاونت ژپوهش و فناوري          

 )شاعا( اهي علمي اريان شبكه آزمااگشيه  
Iran  Scientific Laboratories Net  

 

SAFETY DATA SHEET 

 (Phenolphetalein) فنل فتالئین
 : هویت ماده1بخش 

 شناسایی ماده 1.1

 نام ماده (Phenolphetalein) فنل فتالئین

77-09-8 CAS-No 

201-004-7 EC number 

604-076-00-1 Index number 

 شده خطرات شناسایی :2بخش 

 یا مخلوط  ادهبندی م طبقه 1.2

 No 1272/2008 (EC)س بندی و بر چسب گذاری بر اسا طبقه

 GHS08 

 خطر سالمتی

Muta.2  H341 .مشکوک به اثرات نقص ژنتیکی است 

Carc. 1B H350 .ممکن است ایجاد سرطان کند 

Repr. 2 H361f رسانی به باروری. مشکوک به آسیب 

 EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC بندی و بر چسب گذاری  طبقه

  T: سمی  
Carc.Cat.2 

R45: .ممکن است ایجاد سرطان کند 

 :Xn مضر

R62/68.ناپذیر. خطر احتمالی اثرات برگشت : خطر احتمالی اختالل باروری 

Muta. Cat. 3, Repr. Cat. 3 

 اجزای برچسب 2.2

 No 1272/2008 (EC)بر چسب گذاری بر اساس الزامات 
 اری شده است.گذ و بر چسب بندی طبقه CLPاین ماده براساس قوانین 

 GHS08 

 نماد عبارت (Danger) خطر

 Hazard statement(s) خطر عبارات

 H341 مشکوک به ایجاد نقص ژنتیکی است.

 H350 .ممکن است ایجاد سرطان کند

 H361f باروری است.در اختالل ایجاد مشکوک به 
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 های اولیه : اقدامات کمک4بخش 

 های اولیه  مات کمکتشریح اقدا 1.4

 آورید.دری آغشته شده به ماده را ها به سرعت لباس: توصیه عمومی

 رخواست کمک پزشکی کنید.دو  تامین کنیدهوای تازه : یتنفس ی همواجهاز بعد 

 بشوئید.را با آب پوست  فوراً: پوستی ی مواجههاز  بعد

 عالیم با پزشک مشورت کنید. ادامهی باز را برای چند دقیقه زیر آب جاری شستشو دهید. در صورت ها چشم: چشمی ی مواجههاز  بعد 

 با پزشک مشورت کنید.. دهیدآب بمقدار زیادی  را شستشو دهید و سپس به فرد مصدوم  ابتدا دهان: ه شدنخورداز بعد

 تهوعو  ای روده ،ای اختالالت معده، تب: ترین عالئم و اثرات حاد و تاخیری مهم2.4

 اطالعات مرتبط اضافی در دسترس نیست.: ی خاص مورد نیازها شاخص مراقبت پزشکی فوری و درمان 4.4

 حریق ی اطفاءها : روش5بخش 

 ماده خاموش کننده 1.5

 کننده پودر خاموشو  فوم، CO2، آب: ماده خاموش کننده مناسب

 وجود دارد.گازهای سمی  امکان تشکیل ،حریقر صورت گرم کردن یا د: خطرات خاص ناشی از ماده یا مخلوط2.5

 توصیه برای آتش نشانان4.5

 .ی خود تامینپوشیدن وسایل حفاظت تنفس :تجهیزات حفاظتی

 اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی: 6بخش 
 های اضطراری  تجهیزات حفاظتی و رویه های فردی، احتیاط1.6

  کافی اطمینان حاصل کنید. ی از وجود تهویه از محیط دور کنید. را وسایل حفاظتیفاقد  افرادوسایل حفاظتی استفاده کنید.

 و هر مسیر آبی دیگر را ندهید. ها اجازه دسترسی ماده به سیستم پساب: ی زیست محیطیها احتیاط2.6

 آوری شده را با توجه به الزامات دفع کنید. مواد جمع آوری کنید. صورت مکانیکی جمع به: و وسایل برای رفع آلودگی و پاکسازی ها روش4.6

 را ببینید. 8برای اطالع از تجهیزات حفاظت فردی بخش  د.را ببینی 7برای حمل ایمن اطالعات بخش ها:  منابع برای سایر بخش 4.6

 را ببینید. 31جهت دفع مواد زائد بخش 

 : حمل و انبار7بخش 

 Precautionary statement(s)  احتیاط عبارات

 P281 م حفاظت فردی لستفاده کنید.در صورت نیاز از لواز

 P201 دست آورید. را به مخصوص دستورالعملقبل از استفاده از ماده 

 P202 .اید از ماده استفاده نکنید تا زمانی که همه احتیاطات ایمنی را نخوانده و متوجه نشده

 P308+P313 کمک پزشکی بگرید. ،ت داشتن مسئلهاهمی در صورت مواجهه یا

 P405 انبار شود.قفل شده  صورت هب

 P501 ماده و یا ظروف حاوی ماده را با توجه به الزامات قانونی دفع کنید.

 عبارات خطر تکمیلی باطل شده است.

 

 کاربردی نیست.
 سایر خطرات 4.2

 PBTوvPvBنتایج ارزیابی 

 /اجزای ماده ترکیب: اطالعات 4بخش 

 ویژگی شیمیایی مواد
77-09-8 Phenolphthalein 

Phenolphthaleinum 
CAS-No Description 

201-004-7 EC number 

C20H14O4                      :فرمول 318.3وزن ملکولی 
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 از وجود سیستم تهویه یا سیستم مکشی خوب در محیط کار اطمینان حاصل کنید.: ایمن برای حمل ها احتیاط 1.7

 غبار جلوگیری کنید. و از تشکیل گرد

 ار ایمن شامل مواد ناسازگارشرایط انب 2.7

 انبار:

 الزامات خاصی وجود ندارد. :الزامات انبار و ظروف

 .الزام نیست مشترک: انبارانبار کردن در یک اطالعات در خصوص 

 ظروف مهروموم شده را در محیط خشک و خنک نگه داری کنید. اطالعات اضافی در خصوص شرایط انبار:

 .اسب انبار کنیدندارای سیستم تهویه م موم شده را در محیطی ظروف مهرو

 به مواد دسترسی داشته باشند. ها یا دستیاران آن متخصصین فنی که تنها ه طوری نگه داری کنید ب به صورت قفل شدهظروف را 

 اطالعات مرتبط اضافی در دسترس نیست.: ی خاصها استفاده 4.7

 ی مواجهه/حفاظت فردیها : کنترل8بخش 

 را ببینید. 7اطالعات اضافی در دست نیست، بخش : فنی طراحی امکاناتی در خصوص اطالعات اضاف

 عوامل کنترل 1.8

 الزام نیست. :حد مجاز ترکیبات نیازمند به پایش در محیط کار

 معتبر به هنگام تهیه این برگه مورد استفاده قرار گرفته اند. اطالعات اطالعات اضافی:

 ی مواجههها کنترل 2.8

 زات حفاظت فردی:تجهی

 باید اقدامات پیشگیرانه معمول برای استفاده از مواد شیمیایی دنبال شود. و بهداشتی: یحفاظتی معمول ها روش

 از استراحت بشویید. قبلی خود را پس از اتمام کار و ها دست ی آلوده شده به ماده را از تن در آورید.ها فورا همه لباس

 موازین حفاظت فردی:

 حفاظت تنفسی

 
 Filter P1فیلتر کوتاه مدت: 

 :ها حفاظت دست

 
 ی حفاظتیها دستکش

 Nitrile rubber, NBRجنس دستکش: 

 شخص شود.توسط کارخانه سازنده و مشاهدات م زمان دقیق نفوذ آالینده باید :زمان نفوذ دستکش

 ها حفاظت چشم

 
 .عینک ایمنی

 لباس کار حفاظتی.: حفاظت بدن

 13/1/3131مصوب  "نامه وسایل حفاظت فردی آیین"و استفاده از وسایل حفاظت فردی، رعایت کلیه موارد مندرج در تهیه  ،ینه انتخابدر زمتذکر: 

 ایران، الزامی است. شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار

 و شیمیایی خصوصیات فیزیکی :9بخش 
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 اطالعات اساسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 1.9

 عمومیاطالعات 

 ظاهر پودر

 رنگ نزدیک به سفید

 بو بدون بو

 C (OECD-Prüfrichtlinie 102)° 263.7ذوب :  ی محدودهذوب /  ی نقطه

 C (OECD-Richtlinie 103)° 450 <: جوشی  محدودهجوش/  ی نقطه
 تغییر حالت

 اشتعال ی نقطه کاربردی نیست.

397 °C (NF T 20-036) دمای اشتعال 

 خطر انفجار ار نیست. اگرچه بخارات با هوا ممکن است یک مخلوط انفجاری درست کند.این ماده قابل انفج

< 0.00001 Pa (OECD-Prüfrichtlinie 104) در دمای  بخار ی دانسیتهC°55  

1.296 g/cm³ (OECD-Prüfrichtlinie 109) در دمای   دانسیتهC°25 

0.00336 g/l (OECD-Prüfrichtlinie 105)  در دمای آب درقابلیت انحاللC°25 

0.9 log POW (OECD-Prüfrichtlinie 107) ضریب تفکیک (n-octanol/water) 

Practically insol. in H2O, sol. in EtOH.عمال قابل انحالل در آب و(   EtOH ) 9.2 اطالعات دیگر 

 پایداری و واکنش پذیری :15بخش 

 پذیری واکنش 1.15

 پایداری شیمیایی 2.15

 افتد. میدر صورتی که با توجه به توضیحات به کار برده یا ذخیره شود تجزیه اتفاق ن :حرارتی/ شرایطی که باید اجتناب شود ی تجزیه

 احتمالی های خطرناک واکنش 4.15

 خطر انفجار غبار.و ی قوی ها کنندهاکسید باواکنش 

 اطالعات مرتبط دیگری در دسترس نیست.: شرایط اجتناب  4.15

 شناسی اطالعات سم :11بخش 

 شناسی اثرات سم 1.11

 مسمومیت حاد 

 محرک اولیهاثرات 

 خاطیمحرک برای پوست و غشاهای م روی پوست:بر 

 در زمینه حساسیت شناخته نشده است. یاطالعات: حساسیت

 منجر به اختالالت باروری شود.تواند  می تواند نقص ژنتیکی ایجاد کند. می تواند منجر به سرطان شود. می شناسی: اطالعات اضافی سم

 Muta. 2, Carc. 1B, Repr. 2 زایی و سمیت برای دستگاه تولیدمثل(: زایی، موتاژن )سرطان CMRاثرات 

 : اطالعات زیست محیطی12بخش 

 سمیت   1.12
EC50 (48h)-  > 4.34 mg/l (Daphnia) (OECD-Prüfrichtlinie 202)  آبزیانسمیت برای 

 تجزیه بیولوژیکی آسانقابلیت : پذیری تجزیهمقاومت و  2.12

 احتمال تجمع زیستی 4.12

 .انتظار نیست مورد ها در ارگانیسمجمع ت n-octanol/waterضریب توزیعدلیل  هب

 اطالعات مرتبط دیگری در دسترس نیست.: در خاکفوذ ن 4.12

 :اثرات سمیت زیست محیطی
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 مسیر آبی و یا پساب شود.، زیرزمینیی ها آب اردوندهید که این ماده  اجازه  توجه:

 : بسیار خطرناک برای آب.1)الزامات آلمان(:  کالس خطر آب

 .کاربردی نیست: PBT،vPvBنتایج ارزیابی  5.12

 .در دسترس نیستتری  ات مرتبط بیشاطالع: آور سایر اثرات زیان 6.12

 مالحظات دفع  :14بخش 

 مواد زائددفع  یها روش 1.14

 اید با توجه به الزامات رسمی موجود انجام شود .دفع ب: توصیه

 .الزامات رسمی موجود انجام شودتوجه به ید با بادفع : دهومواد آل بندی بسته

 قانون اجرایی نامه مجلس شورای اسالمی و آئین 3181ی ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  برای اطالع از کلیه"

 ."هیات دولت مراجعه شود 3181پسماندها مصوبه  تمدیری

 اطالعات حمل و نقل :14بخش 

 UN number ندارد.اربردی ک
ADR, ADN, IMDG, IATA 

1.14 

 UN proper shipping name ندارد.اربردی ک
ADR, ADN, IMDG, IATA 

2.14 

 Transport hazard class(es) ندارد.اربردی ک
ADR, ADN, IMDG, IATA 

4.14 

 Packaging group ندارد.اربردی ک
ADR, IMDG, IATA 

4.14 

 5.14 خطرات محیطی ندارد.اربردی ک

 ندارد.اربردی ک
 حمل و نقل با توجه به

Annex II ofMARPOL73/78 and the IBC Code 

7.14 

 با توجه به خصوصیات ذکر شده خطرناک نیست.: اطالعات اضافی حمل و نقل
UN "Model Regulation"  := 

 

 اطالعاتسایر : 15بخش 

 ارزیابی ایمنی شیمیایی 1.15
 ارزیابی ایمنی شیمیایی این ماده انجام نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سایر اطالعات16بخش 
 1495پاییز  تاریخ تهیه
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 (شاعا) ایران علمی های مایشگاهآز شبکه -معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به سفارش

 کننده تهیه
دکتر محمدعلی اسداللهی و مهندس مهدی کمالی )اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان( و دکتر محمدصادق علیائی )عضو 

 هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

 لوم پزشکی اصفهان(ای دانشگاه ع ارشد بهداشت حرفه مهندس شهال طاهری )کارشناس خانم تاییدکننده

 خانم مهندس هاجر عطاران کارشناس طرح

 منابع و ماخذ
FAGRON: 2013 

 (1491 آور در ایران )ویرایش شغلی با عوامل زیان ی مواجههکتاب حدود مجاز 

 مهم اتنک

ده از مواد رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات استفا شده در این سند با هدف اطالع اطالعات ارائه -1

 شیمیایی تهیه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

های معتبر تولیدکننده در دنیا  شده توسط شرکت های اطالعات ایمنی ارائه اطالعات موجود در این سند براساس برگه -2

داخل کشور، است که منابع اصلی آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردی براساس استانداردهای موجود در 

 سازی شده است. بومی

 در تهیه این سند تالش شده تا این اطالعات با نهایت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگردانده شود.-4

 استفاده از این از ناشی احتمالی عواقب درخصوص را مسئولیتی گونه هیچ سند این تاییدکنندگان و کنندگان تهیه -4

 به شده اصالح از نسخه است الزم سند، این علمی اطالعات تغییر در صورت هرگونه است در پذیرند. بدیهی نمی اطالعات

 شود. استفاده آن روز

انشگاه های علمی ایران )شاعا( در قالب طرح پژوهشی توسط د به سفارش شبکه آزمایشگاهی اطالعات ایمنی حاضر،  برگه

 .باشد می ی حقوق مادی و معنوی آن متعلق به این دو نهاد و کلیهتهیه شده است  اصفهان


