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DEZENFEKTAN Zehirli Göz, deri, yutma

Ağız ve sindirim sisteminde 

tahriş, geçici lekeler, gözde 

tahriş, konjuktivit

Kişisel koruyucu ekipman
Göz duşu, duş, ağız yıkanır, su 

içirilir, kusturulmaz.

Uygun emici maddeyle yüzey 

temizlenir.

ETER
Şiddetli yanıcı, 

patlayıcı, toksik

Göz, deri, soluma 

ve yutma   

Göz, deri ve mukozada tahriş, 

deride alerji, sarhoşluk hali, 

koma

Kişisel koruyucu ekipman, 

ventilasyon. Isıtılmaz yanıcı 

kaynaktan uzak tutulur.

Göz duşu, deri temasında bol su 

ile yıkanır, solunursa açık hava, 

yutma durumunda ağız yıkanır, 

su içilir, kusturulmaz ve Acil 

Servis'e başvurulur.

Zemine dökülmesi halinde üzeri 

kalın pedle kapatılır ve temizlik 

personeli çağrılır. Personel 

dökülen kimyasalı "Atıkların 

Kontrolü Prosedürü" ne göre 

ETİL ALKOL Yanıcı, patlayıcı
Göz, deri, solunum 

ve yutma   
Gözde tahriş, konjuktivit Kişisel koruyucu ekipman Göz duşu Su ile temizlenir.

FORMOL Kanserojen
Göz, deri, solunum 

ve yutma   

Göz ve deride tahriş, öksürük, 

solunum yolunda tahriş, 

sindirim sisteminde tahriş

Kişisel koruyucu ekipman, 

havalandırma

Açık hava, göz duşu, cilde 

temasta bol su ile yıkama, 

yutulma durumunda ağız 

yıkanır.

İnert bir emiciyle temizlenir.

GAZ OKSİJEN Yanıcı, parlayıcı Solunum

Solunum güçlüğü, başağrısı, 

bilinç kaybı, koordinasyon 

bozukluğu, baş dönmesi

Kişisel koruyucu ekipman Açık havaya çıkma Alan havalandırılır.

GÜMÜŞ NİTRAT 

KALEMİ
Yakıcı

Göz, deri, solunum 

ve yutma   

Mukozada tahriş, öksürük, 

deride yanıklar, gözde 

yanıklar, körlük, yutma 

durumunda ağızda ve 

sindirim sisteminde yanıklar

Kişisel koruyucu ekipman, 

alüminyum ve çelikle teması 

engellenir.

Açık hava, deri ile temasta bol 

su ile yıkanır, bulaşmış elbiseler 

acilen çıkarılır. Göz duşu, 

yutma durumunda bol su 

içirilir, kusturulmaz.

Alan havalandırılır, zemin kuru 

temizlenir.

ENZİMATİK ÇÖZÜCÜ Zehirli Göz, deri, yutma Deri, göz tahrişi Kişisel koruyucu ekipman Göz duşu, duş Su ile temizlenir.

OP SİTE SPREY Yanıcı
Göz, deri, solunum 

ve yutma   

Sindirim ve solunum 

sisteminde tahriş, gözde 

kırmızılaşma

Kişisel koruyucu ekipman, 

ısıdan uzak tutulur.

Açık hava, göz duşu, deri ile 

temasında bol su ve sabunla 

yıkanır, yutulursa kusturulmaz.

Alan havalandırılır, kumla 

temizlenir.

POVIDEKS B 

(DEZENFEKTAN)
Tahriş edici Deri, göz Gözde ve deride tahriş

Kişisel koruyucu ekipman, 

havalandırma, ısıdan 

korunur.

Göz duşu, deri ile temas etmesi 

halinde bol sabunlu su ile 

yıkanır.

Kum ile temizlenir, alan 

havalandırılır.

POVIDIN IYOT Zararsız
Göz, deri, solunum, 

yutma

Gözde tahriş, fazla miktarda 

yutmada zaralı etki
(-)

10 dakika süre ile göz duşu, 

yutma halinde nişastalı su 

içirme

Su ile temizlenir.

PANTOKAİN Zehirli Mukozaya tatbik, yutma Tahriş edici Kişisel koruyucu ekipman Duş Su ve bezle temizlenir.

SEVORANE, 

ISOFLURANE
Zehirli

Göz, deri, solunum, 

yutma
Anestezik etkiler, gözde tahriş Kişisel koruyucu ekipman

Açık havaya çıkma, göz duşu, 

duş, yutulduysa ağız yıkanır.

Kumla örtüp kapalı 

konteynerlerde atılır.

SIVI OKSİJEN Yanıcı, parlayıcı Göz, deri, solunum

Göz ve deride soğuk ısırığı, 

solunum güçlüğü, başğarısı, 

bilinç kaybı, baş dönmesi, 

koordinasyon bozukluğu

Kişisel koruyucu ekipman
Göz duşu, duş, açık havaya 

çıkma
Alan havalandırılır.

AMELİYATHANE ÜRÜN GÜVENLİĞİ BİLGİ LİSTESİ 

Hazırlayan

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

İnceleyen

Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan

Başhekim

Kişisel Koruyucu Ekipman: Önlük, eldiven, koruyucu gözlük HASTANE İÇİ ACİL DURUM TELEFON NUMARALARI: 141-143-191

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ: 0 312 433 7001 ve 0 312 435 5680 / 1292


