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N
O

Maddenin
adı/ Markası

Etken
maddesi

Kullanım
Şekli /Tipi
(Toz, Sıvı,
Kristal)

Saklama
Koşulu/

Etkileşim
e girdiği

maddeler

Genel Açıklama/Temas Halinde
Yapılacaklar

Kullanıldığı
Yerler

Depolandığı
Yer

Taşıma
Şekli

İmha
Yöntemi

Tehlikeli
Madde
Simgesi

1 Alkol
(ALKOMED)

Ethonol
(C2H5OH)

Sıvı Oda ısısı
(15-25º

C) /-

Gözler; Bol su ile göz kapakları
kaldırılarak yıkanmalı,
Deri; Kontamine giysiler iyice yıkanmadan
tekrar giyilmemeli cilt bol su ve sabunla
yıkanmalı,
Yutma; Kusma indüklenmemelidir kişi
uyanık tutulmalıdır ağız iyice yıkanmalı ve
2-4 bardak süt veya su içilmeli.
Solunum; Temas alanında uzaklaşıp temiz
havaya çıkılmalı,

Patoloji
Laboratuarı

Servisler

Hastane
ambarı/

Laboratuar
Deposu

Ağzı
kapaklı
plastik

şişelerde

-

2 Formaldehit
(Faber ilaç)

Aldehit Sıvı Oda ısısı
(15-25º

C) /-

Gözler; Bol su ile göz kapakları
kaldırılarak yıkanmalı, Deri; Kontamine
giysiler iyice yıkanmadan tekrar
giyilmemeli cilt bol su ve sabunla
yıkanmalı, Yutma; Kusma
indüklenmemelidir kişi uyanık tutulmalıdır
ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt
veya su içilmeli. Solunum; Temas alanında
uzaklaşıp temiz havaya çıkılmalı,

Sterilizasyon
Ünitesi

Hastane
ambarı/

Sterilizasyo
n

deposu

Ağzı
kapaklı

cam
şişelerde

-

3 Cerrahi alet
dezenfektanı
(Deren ilaç)

%0,55
ortofitalaldeh
it,anti korozif
maddeler,dei

yonize su

Sıvı Oda ısısı
(15-25º

C) /-

Korroziv madde. Yanıklara neden olur.
Gözlerle temas etmesi halinde derhal bol
miktarda su ile yıkayın ve tıbbi yardım
isteyin. Uygun eldiven ve göz/yüz
koruması kullanın.

Amaliyathane
Servisler

Laboratuarlar

Hastane
ambarı/

Laboratuar
Servisler

Amaliyathane

Ağzı
kapaklı
plastik

bidonlarda

-
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4 Sodalıma
(Kingmed)

Kalsiyum
hidroksit
Sodyum
hidroksit
etil viyole

tablet Oda ısısı
(15-25º

C) /-

Gözler; Bol su ile göz kapakları
kaldırılarak yıkanmalı, Deri; Kontamine
giysiler iyice yıkanmadan tekrar
giyilmemeli cilt bol su ve sabunla
yıkanmalı, Yutma; Kusma
indüklenmemelidir kişi uyanık tutulmalıdır
ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt
veya su içilmeli. Solunum; Temas alanında
uzaklaşıp temiz havaya çıkılmalı,

Amaliyathane
Ve

Servisler

Hastane
ambarı/

Servisler ve
ameliyathan

e

Ağzı
kapaklı
plastik

bidonlarda

-

5 El
dezenfektanı
(Deren ilaç)

%60 alkol
%10 provan
%10 bazal

koyum klorür
ve su

Sıvı Oda ısısı
(15-25º

C) /-

Gözler; Bol su ile göz kapakları
kaldırılarak yıkanmalı, Deri; Kontamine
giysiler iyice yıkanmadan tekrar
giyilmemeli cilt bol su ve sabunla
yıkanmalı, Yutma; Kusma
indüklenmemelidir kişi uyanık tutulmalıdır
ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt
veya su içilmeli. Solunum; Temas alanında
uzaklaşıp temiz havaya çıkılmalı,

Servisler
Poliklinikler

Ameliyathane
Laboratuar

Hastane
ambarı/

Laboratuar
Poliklinikler
Ameliyathan

e

Ağzı
kapaklı
plastik

şişelerde

-

6 Alkol bazlı el
dezenfektanı
(Deren ilaç)

%60 alkol
%10 provan
%10 bazal

koyum
klorür ve su

Sıvı Oda ısısı
(15-25º

C) /-

Gözler; Bol su ile göz kapakları
kaldırılarak yıkanmalı, Deri; Kontamine
giysiler iyice yıkanmadan tekrar
giyilmemeli cilt bol su ve sabunla
yıkanmalı, Yutma; Kusma
indüklenmemelidir kişi uyanık tutulmalıdır
ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt
veya su içilmeli. Solunum; Temas alanında
uzaklaşıp temiz havaya çıkılmalı,

Biyokimya
Lab.

Dirui H 800

Hastane
ambarı/

Laboratuar
deposu

Ağzı
kapaklı
plastik

şişelerde

-


