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YAYIN TARİHİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA SAYISI

ECZANEDE SAKLANAN KİMYASAL MADDELERİN LİSTESİ

NO

1

2

KİMYASAL
MADDE ADI

KLORETİL

ABSOLU
ALKOL

MARKA

ETKEN
MADDE

CLORDİETİ
CLORDİETİL
L

TEKKİM

3

FORMALDEHİ
BİO-OPTİCA
T

4

RÖNTGEN
SOLÜSYONLA
RI

LOMEX

%99,5 etanol

KİMYASAL
TİPİ

SPREY

SIVI

UYARI

YANICI

YANICI

KULLANI
LDIĞI
ALANLAR

Acil polk.

Tüm
hastane

SAKLAMA
ETKİLEŞMEYE
KOŞULLARI GİRDİĞİ MADDELER

TEMAS HALİNDE
YAPILACAKLAR

DEPOLANDIĞI
YER

6.4.2013

30 derecenin
altında oda
sıcaklığında
kapalı kapta
ışıktan koruyarak
hava geçirmeyen
metalik kaplarda
saklanır

açık yara ve gözle
temasında bol su ile
yıkayınız

Sızdırma,kırılm
a ve dökülme
Sarf deposu
olmayacak
tehlikeli maddeler
şekilde
bölümü
dikkatlice
taşınır.

30.6.2013

ağzı sıkıca kapalı
kaplarda serin
yerde
saklanmalıdır.
Açık ateşten uzak
tutulmalı.

MİAD

Abakavir, lovimudin,
zidovudin ile etkileşir

gözle temasında bol su
Sarf deposu
ile yıkayınız, deri
tehlikeli maddeler
temasında duş alın,
bölümü
solunması durumunda
açık havaya çıkın

ağzı sıkıca kapalı
kaplarda serin
yerde
Patoloji lab. 30.10.2014
saklanmalıdır.
Açık ateşten uzak
tutulmalı.

deri temasında duş alın,
Sarf deposu
solunması durumunda tehlikeli maddeler
bölümü
açık havaya çıkın

ağzı sıkıca kapalı
kaplarda serin
yerde
saklanmalıdır.

gözle temasında bol su
Sarf deposu
tehlikeli maddeler
ile yıkayınız, deri
bölümü
temasında duş alın

ağzı sıkıca
kapalı kaplarda
KOROZİV Patoloji lab. 30.11.2013
serin yerde
saklanmalıdır.

Sarf deposu
gözle temasında bol su
tehlikeli maddeler
ile yıkayınız,
bölümü

%37-40
formaldehit

SIVI

YANICI

fixerdeveloper

SIVI

KOROZİV

Röntgen

14.2.2013

5

ASETİK ASİT

TEKKİM

Asetik asit

SIVI

6

BEDEN
DERECESİ

SMİC

CİVA

SIVI

ZEHİRLİ

Tüm
hastane

YOK

Kırılmayacak
şekilde ayrı
yerde saklanır

7

DİYALİZ
DEZENFEKTA
NI

DİYAPLUS

Sitrik asit

SIVI

AŞINDIRI
CI

Diyaliz

30.12.2014

ağzı sıkıca
kapalı kaplarda
serin yerde
saklanmalıdır.

kırıldığında tenefüs
edilmemeli, oda
havalandırılmalı

Sarf deposu
tehlikeli maddeler
bölümü

göz ile temasında bol su
Sarf deposu
ile yıkayınız. Cilt ve
tehlikeli maddeler
gözle temasından
bölümü
sakınınız

TAŞIMA
ŞEKLİ

MARUZ
KALMA
YOLU

gözle
temas ve
yutma

SAĞLIĞA
ZARARLI
ETKİ

gözde tahriş

TEMİZLİK/ İMHA
EDİLMESİ

su ile
temizlenir.yakıcı
maddelerden uzak
tutulur

Sızdırma,kırılm
a ve dökülme
göz, deri ve su ile temizlenir,alan
deri yolu,
olmayacak
mukozada havalandırılmadır.yakı
yutma,solu
tahriş,solunum cı maddelerden uzak
şekilde
num
hassasiyeti
dikkatlice
tutulur
taşınır.
Sızdırma,kırılm
deri temasında
a ve dökülme
su ile temizlenir,alan
deri yolu, ,yutulması ve
olmayacak
havalandırılmadır.yakı
yutma,solu solunması
şekilde
cı maddelerden uzak
num
durumunda
dikkatlice
tutulur
toksik
taşınır.
Sızdırma,kırılm
a ve dökülme
Deri ve
olmayacak
mukoza göz ve deride
su ile temizlenir
yolu,gözle
tahriş,
şekilde
temas
dikkatlice
taşınır.
Sızdırma,kırılm
a ve dökülme
Solunum
olmayacak
ve deri
ağır yanıklar
su ile temizlenir
şekilde
yolu
dikkatlice
taşınır.
Sızdırma,kırılm
Kırıldığında su ile
a ve dökülme
Solunum
temizlenir. Ortam
olmayacak
ve deri
havalandırılır.
şekilde
yolu
Tenefüs edilmemeye
dikkatlice
dikkat edilir.
taşınır.
Sızdırma,kırılm
a ve dökülme
Deri ve
olmayacak
yanıklar
mukoza
şekilde
dikkatlice
taşınır.
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