
دي 1233زد  إيه  يب  إف  فوران®  النفخ  عوامل  الفني   امللف 
لفلورية ا ئية  الكيميا املواد 

فوران® 
لعوامل النفخ

من أركيام



املقدمة

 تعترب الطاقة أمراً بالغ األهمية بالنسبة لالقتصاد. يف السنوات األخرية، زادت

املخاوف بشأن تكاليف الطاقة، وأصبحت معايري كفاءة الطاقة أكرث رصام

لضامن جودة الحياة والحفاظ عىل البيئة الخرضاء .

 واليوم، هناك كمية إهدار كبرية من الطاقة التي نستهلكها بسبب سوء

 العزل. عادة ما تستخدم الرغاوي الصلبة، مبا يف ذلك رغاوي البويل يوريثني

(PUR) ورغاوي البويل إيسوسيانوريت (PIR)، للعزل الحراري يف األجهزة 

    واملباين السكنية والتجارية ألنها تساعد عىل توفري كفاءة أعىل للطاقة. تعترب

     عوامل النفخ مكونات حيوية وهي مسؤولة عن األداء الحراري املمتاز

للرغاوي الصلبة. 

 إن فوران® إف يب إيه  12333زد دي من أركيام، ترانس-1-كلورو-3،3،3-ثاليث

 فلوروبروبني، هو عامل نفخ سائل غري قابل لالشتعال مع نقطة غليان يتم

 اختيارها لدرجة حرارة الغرفة. لقد تم تصميم عامل النفخ فوران® إف يب إيه

 ملعظم (GWP) 1233زد دي بقدرة منخفضة عىل إحداث االحرتار العاملي

 مبا يف ذلك األجهزة والصب يف املوقع ،(PUR) تطبيقات البويل يوريثني

  والرش ولوائح البويل آیزوسیانوریت. وقد حصلت أركيام عىل براءات اخرتاع

الستخدام 1233زد دي يف تطبيقات الرغوة يف جميع أنحاء العامل.

الخصائص

ً  قامت أركيام بتقييم مجموعة من عوامل النفخ الجديدة، املعروفة سابقا

 مبا ،(PUR) املصممة ملعظم تطبيقات البويل يوريثني ،»AFA باسم »سلسلة

 والرش ولوائح البويل آیزوسیانوریت (PIP) يف ذلك األجهزة والصب يف املوقع

(PIR). تتضمن سلسلة AFA كالً من عوامل النفخ السائلة والغازية التي 

 واحتاملية »GWP» متتلك قدرة منخفضة جداً عىل إحداث االحرتار العاملي

 تكاد ال تذكر الستنفاد األوزون. لقد قمنا باختيار فوران® إف يب إيه 1233زد

 دي باعتباره خيارنا لعامل نفخ سائل من الجيل الرابع بقدرة منخفضة عىل

بسبب خصائصه الفيزيائية والبيئية »GWP» إحداث االحرتار العاملي

والسمية، كام هو مذكور يف الجدول 1.

الجدول 1    خصائص عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي

ترانس1--كلورو-3،3،3-ثاليث فلوروبروبني االسم الكيميايئ

"CAS" رقم خدمة املستخلصات الكيميائية 0 65 102687

CHCl=CH-CF3 (E) الرتكيبة

130.5 (الوزن الجزيئي (جرام/مول)

18.6 (نقطة الغليان (درجة مئوية)

9.94 املوصلية الحرارية للبخار1 يف درجة حرارة 20 درجة مئوية

88.35 املوصلية الحرارية للسائل1 يف درجة حرارة 20 درجة مئوية

6.10 كثافة البخار1 (كجم/مرت مكعب) يف درجة حرارة 20 درجة مئوية

1.27 كثافة السائل1 (جرام/سنتيمرت مكعب) يف درجة حرارة 20 درجة مئوية

809 ضغط البخار1 (مليمرت زئبق) يف درجة حرارة 20 درجة مئوية

0.010 لزوجة البخار1 (سنتي بويز) يف درجة حرارة 20 درجة مئوية

0.319 لزوجة السائل1 (سنتي بويز) يف درجة حرارة 20 درجة مئوية

14.039 التوتر السطحي1 (داين/سم) يف درجة حرارة 20 درجة مئوية

193.3 الحرارة الكامنة للتبخري1 يف درجة حرارة 20 درجة مئوية (كيلوجول/كجم)

26 (مدة البقاء يف الجو2 (يوم)

1  GWP 2 احتاملية إحداث االحرتار العال

0~   ODP 3 احتاملية استنفاد األوزون

ال يوجد نقطة الوميض4 (درجة مئوية)

ال يوجد/ال يوجد   UFL حدود االشتعال5 (الحجم %) حدود االشتعال الدنيا LFL/حدود االشتعال العليا

27   (KB) قيمة كاوري-بوتانول

النقل

استناداً إىل خصائص عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي، وضعت أركيام التوجيهات التالية للنقل (الجدول 2). 2

الجدول 2    معلومات النقل لعامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي

3163     “UN” رقم األمم املتحدة

غاز مسال، الرقم اسم الشحن املناسب

ترانس 1--كلورو-3،3،3-ثاليث فلوروبروبني االسم الفني

2.2 الفئة

ال يوجد امللوثات البحرية

الجانب البيئي

 تم تصميم عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي لتلبية متطلبات منتج من الجيل الرابع ذو احتاملية إحداث احرتار عاملي منخفضة. إن احتاملية

 ال ينبغي اعتبار عامل النفخ فوران® ،(HFCs) االحرتار العاملي2 لعامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي هو 1. عىل غرار مركبات الهيدروفلوروكربون

 ومع ذلك، باعتبارها عضواً يف .(MIR) بسبب انخفاض تفاعله التدريجي األقىص ”VOC“ إف يب إيه 1233زد دي إحدى جزيئات املركبات العضوية املتطايرة

ريسبونسبل كري®، تهدف أركيام للحد من أي انبعاثات يف البيئة. يجب أن يتم التخلص من أي نفايات أو معالجة نفايات تحتوي عىل عامل النفخ فوران® إ

يب إيه 1233زد دي وفقاً للتوجيهات املحددة من قبل ريسبونسبل كري ®. 



السمية

 رغوة البويل يوريثني من قبل وكالة حامية البيئة األمريكية مبوجب برنامج 

 الخاص بها. وكجزء من متطلبات برنامج ”SNAP“ مساعدة التغذية التكميلية

 (OEL) تم وضع حد التعرض املهني ،”SNAP“ مساعدة التغذية التكميلية

 للتعامل مع املواد أثناء تحضري الرغاوى أو تصنيعها. يجب عىل مستخدم

املواد الكيميائية أن يقوم دامئاً بقراءة العالمة امللصقة ومراجعة بيانات سالمة

املواد بالكامل قبل االستخدام.

االستقرار

 جرت دراسة فوران® إف يب إيه 1233زد دي بدرجة حرارة 100 درجة مئوية

  ملدة 15 يوماً، ومل يالحظ أي تفاعل كيميايئ أو انحالل. لذلك يعترب مستقراً

للتخزين واالستخدام.

التوافق مع املعادن

تم تقييم تعرض مختلف املعادن لعامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد

 دي؛ حيث أن قياس تغيري الوزن أو مدى انحالل الكوبونات املعدنية يحدد

 تأثري عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي يف حدوث التآكل. أظهرت

 الدراسة أن عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي متوافق مع الفوالذ

  املقاوم للصدأ والفوالذ الكربوين والنحاس والنحاس األصفر واألملنيوم واملعادن

األخرى شائعة االستخدام يف معدات وتخزين البويل يوريثني.

 ASTM G31-72 يتبع إجراء االختبار معيار الجمعية األمريكية لفحص املواد

 متت إعادة املوافقة عليه 2004) - الختبار تآكل املعادن بالغمر يف املخترب.)

 تم وضع ثالث كوبونات معدنية نظيفة يف وعاء االختبار: أحدها مغمور

 بالكامل يف املحلول والثاين مغمور نصفه يف املحلول، والثالث يتعرض فقط

 ملرحلة البخار. تم إضافة عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي إىل وعاء

 االختبار، والذي كان مختوماً وموصوالً باملكثف املرجع. ومبجرد وصول درجة

  الحرارة إىل نقطة غليان عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي، استمر

االختبار ملدة 168 ساعة، وبعد ذلك تم تحليل الكوبونات للتآكل.

الجدول 3

توافق عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي مع املعادن

التوافق املعدن

✔ الفوالذ

✔ الفوالذ املقاوم للصدأ

✔ املغنيسيوم

✔ األملنيوم

✔ الزنك

✔ الفضة

✔ النحاس

✔ الربونز الفوسفوري

✔ النحاس األصفر

✔ القصدير

✔ سبيكة اللحام

✔ صفيحة القصدير

✔ طالء الكادميوم

✔ طالء النيكل

التوافق مع البالستيك واللدائن

 استخدمت أركيام اإلجراءات التالية لتحديد توافق عامل النفخ فوران® إف

 يب إيه 1233زد دي مع البالستيك واللدائن. تم تحضري ثالث عينات عىل

 شكل عظمة كلب من كل من املواد املبينة يف الجدولني 4 و 5. كانت األبعاد

 النموذجية لعظمة الكلب 75 ملم × 4 ملم × 2 ملم (طول × عرض ×

 سامكة). تم إدخال كل قطعة يف أنبوب اختبار مملوء بعامل النفخ فوران®

 إف يب إيه 1233زد دي. تم إغالق األنبوب بإحكام ووضعه يف حوض مايئ

 عند درجة حرارة أعىل قليالً من نقطة غليان عامل النفخ فوران® إف يب إيه

 1233زد دي ملدة 5 دقائق أو 24 ساعة أو 100 ساعة. يف نهاية كل فرتة زمنية

 محددة، متت إزالة املطاط الصناعي أو البالستيك من أنبوب االختبار وقياس

  األبعاد والوزن. بعد ذلك، خضعت العينة الختبار الشد مع رسعة رئيسية 50

ملم / دقيقة وتحديد املسافة بني القبضات 30 ملم.

الجدول 4

توافق عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي مع البالستيك

التوافق البالستيك

✔ “PBT” البيوتيلني ترييفثاالت

✔ “PTFE” البويل ترتافلوروإيثيلني

✔ “PVC” الكلوريد متعدد الفاينيل

✔ (زيتيل® (البويل أميد 6 )

الجدول 5

توافق عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي مع املطاط الصناعي

التوافق البالستيك

✔ النيوبرين

البويل أكريالت

(فيتون® (الفلوروالستومر

✔   “EPDM”مطاط اإليثيلني بروبيلني دايني الفئة-إم

✔ (هايبالون® (البويل اثيلني الكلور سلفونات

املطاط الطبيعي

✔ املطاط السيليكون

  “SBR” مطاط ستريين بوتادين  

✔   “NBR” مطاط البوتاديني النرتيل

 عامل النفخ إتش إف أو 1233زد دي متوافق مع النيوبرين ومطاط

ن الفئة-إم ن داي�ي ن بروبيل�ي يثيل�ي ن ”EPDM“ الإ  والهايبالون® )البولي اثيل�ي

ين بوتادين يل ”SBR“ الكلور سلفونات( ومطاط ست�ي ن الن�ت  ومطاط البوتادي�ي

“NBR”. )ل ينصح باتصاله مع البولي أكريالت والفيتون® )الفلورولستومر 

ن اللدائن المتوافقة، يفضل  والمطاط الطبيعي والمطاط السيليكون. من ب�ي

ن الفئة-إم ن داي�ي ن بروبيل�ي يثيل�ي   بسبب ”EPDM“ مطاط الإ

ي عامل النفخ فوران® إف
  الفقدان الأقل للوزن بعد 100 ساعة من الغمر �ن

ي إيه 1233زد دي. .�ب

التخزين واملناولة

 يجب أن يتم تخزين عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي فقط يف

 أسطوانة معتمدة يف مكان بارد وجيد التهوية. إذا كان من الرضوري إعادة

 تعبئة عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي يف أي وعاء يختلف عن

 طرد الشحن األصيل، فيجب االتصال بقسم الخدمات الفنية التابع لـ أركيام

 مسبقاً لضامن تلبية الحاوية الجديدة لكافة املتطلبات. يجب حامية الحاوية

 وملحقاتها من التلف املادي، مثل الثقب والعطب، ويجب أال تتعرض للهب

  أو الحرارة املفرطة أو أشعة الشمس املبارشة. يجب إغالق

صامم (صاممات) الحاوية إذا مل تكن الحاوية قيد االستخدام.

 يجب عدم ضغط عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي يف حال وجود

  الهواء واألكسجني. إذا كان الضغط رضورياً، يوىص باستخدام

النيرتوجني الجاف.

  إذا كان هناك حاجة ألي معلومات إضافية، يرجى االتصال بقسم\

الخدمات الفنية لرشكة أركيام.



لشكل 1 درجة الحرارة )فهرنهايت/درجة مئوية( مقابل ضغط البخار لعامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي يف مختلف درجات الحرارة      

درجة الحرارة مقابل ضغط البخار
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التطبيق

 يعترب عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي هو الحل الشامل والفّعال من حيث التكلفة لتلبية معايري الطاقة األكرث رصامة مع تأثري بيئي منخفض. وقد

  تم اختباره يف التطبيقات مثل، عىل سبيل املثال ال الحرص، األجهزة والصب يف املوقع واأللواح ورغوة الرش باستخدام املعدات واألدوات الحالية، وال تتطلب أي

تعديالت عىل عملية الرغوة الحالية. عادة ما يكون للرغوة املنفوخة مع عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي عزل جيد جداً وخصائص أخرى.

قابلية املزج

 يرسد الجدول 8 (يف الصفحة التالية) مختلف البوليوالت و األيزوسيانات التي جرى فحصها للحصول عىل امتزاج مع عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد

 دي. تم تحضري الخلطات بإضافة وزن محدد مسبقاً من البوليول إىل زجاجة بوسطن مستديرة شفافة بوزن 125 مل (~ 4 أونصة) مع غطاء مبطن ذو ختم

 مستدق. متت إضافة عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي بعد ذلك إىل الوزن املناسب من البوليول للحصول عىل النسبة املئوية الوزنية 5 أو 10 أو 15

 أو 20 أو 25 أو 30 من عامل النفخ، أي زجاجة واحدة لكل مستوى بوليول ونسبة مئوية وزنية من عامل النفخ. تم ضبط األوزان لكل من املكونات من أجل

 الحفاظ عىل حجم وفراغ علوي مامثل يف كل زجاجة. تم تغطية الزجاجات عىل الفور ووضعها عىل خالط األسطوانة لعدة دقائق حتى متتزج بشكل كامل. ترك

  املزيج حتى يستقر ملدة 24 ساعة قبل أن يتم إعادة اختباره لضامن عدم فقدان عامل النفخ. وقد كان هناك عدة

  .مالحظات مرئية لحالة املزيج، أي محلول ثابت (واضح) ، مستحلب ثابت (غري واضح، ولكن غري منفصل)، أو إذا كانت املادة تظهر عالمات االنفصال

تكررت املالحظات بعد أسبوع واحد يف درجة حرارة الغرفة.

الشكل 2 درجة الحرارة )فهرنهايت/درجة مئوية( مقابل كثافة عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي يف مختلف درجات الحرارة 

درجة الحرارة مقابل الكثافة

الجدول 6

     ضغط البخار لعامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي يف مختلف درجات الحرارة

الضغط ادرجة الحرارة

))بار( )درجة مئوية(
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0.89 15

1.08 20

1.30 25

1.55 30

1.83 35

2.16 40

2.53 45
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3.92 60

4.50 65

5.13 70

الجدول 7

كثافة عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي يف مختلف درجات الحرارة

الكثافة ادرجة الحرارة

)جرام/سنتيمرت مكعب( )درجة مئوية(

1.35 15
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1.17 60

1.16 65

1.14 70



 :المرجع

ا 1.  لدراسات الداخلية يف أركيام

الجوي .2 الغالف  كيمياء   ،1748–2012،14،1735 والكيمياء،  الفيزياء  علوم    .املرجع: 

وجذور :t-CF3CHQCHCl لـ الكلور  ذرات  مع  الغاز  تفاعالت  وآليات   منتجات 

.الهيدروكسيل. إم. بيه. أنديرسن، أو. جيه. نيلسن، إم. دي. هوريل ويت.جيه. ويلينجتون

أبحاث .3 للهيدروكلوروفلورواولوفني  الجوي  الغالف  يف  البقاء  مدى   تقدير 

والتكنولوجيا للعلوم  الوطني  رقم ،(NIST) املعهد  مرييالند    CRADA غايرثسبريغ، 

CN-5094 2008 يف عام.

املواد .4 لفحص  األمريكية  الجمعية  بواسطة  املقررة  الداخلية،  أركيام    دراسات 

ASTM D 3278-96

املواد .5 لفحص  األمريكية  الجمعية  بواسطة  املقررة  الداخلية،  أركيام      دراسات 

ASTM E681

املواد .6 لفحص  األمريكية  الجمعية  بواسطة  املقررة  الداخلية،  أركيام       دراسات 

ASTM D1133 KB

  الجدول 8 قابلية مزج عامل النفخ فوران® إف يب إيه 1233زد دي يف البوليوالت و  

األيزوسيانات

% الحد األقىص للوزن **اللزوجة *OH قيمة

بوليوالت البويل إيثري املرتكزة عىل الجليرسين

30 250 250-230 GP-700 700 جليرسين/ بروبيلني أوكسيد الوزن الجزيئي 

30 250 250-230 GP-725 جليرسين/بروبولني أكسيد الوزن الجزيئي 700 مع %25 إيثيلني أوكسيد (أو EO) كحد أقىص

30 700 42-39 GP-4000 4000 جليرسين/ بروبولني أكسيد الوزن الجزيئي

30 890 38-34 GP-4520 جليرسين/ بروبولني أكسيد الوزن الجزيئي 4500 مع %20 إيثيلني أوكسيد كحد أقىص

بوليوالت البويل إيثري املرتكزة عىل األمني

30 470 645-625 TEAP-265 265 ثاليث الرتيثانوالمني/ بروبولني أكسيد الوزن الجزيئي

30 65.000 783-757 EDAP-770 290 إيثيلني ديامني/ بروبولني أكسيد الوزن الجزيئي

30 2400 310 AD-310 580 أروماتيك أمني/ ثنايئ اثيلني جاليجول الوزن الجزيئي

بوليوالت البويل إيثري املرتكزة عىل السكروز

30 3500 360 SG-360 730 سكروز/جليرسين الوزن الجزيئي

30 2500 360 SD-361 690 سكروز/ ثنايئ اثيلني جاليجول الوزن الجزيئي

30 27.000 520 SG-522 539 سكروز/ جليرسين الوزن الجزيئي

30 5500 490 سكروز/جليرسين الوزن الجزيئي 460 490

30 2500 335-365 SPA-357 880 سكروز/ ديثانول أمني/ بروبولني أكسيد الوزن الجزيئي

بوليوالت البويل إيثري املرتكزة عىل مانيش

30 4500 425 R-425X 394 االوزن الجزيئي

30 8200 470 R-470X 394 الوزن الجزيئي 

بوليوالت البويل إيثري املرتكزة عىل سوربيتول

30 9000 490 S-490 700 سوربيتول/ بروبولني أكسيد الوزن الجزيئي

بوليوالت بويل ايسرت أروماتيك

20 6000 295 الوظيفية5100 2.2

30 3200 240 الوظيفية 2.0 2451  

30 6000 240 الوظيفية 2.0 3510

20 3000 240 PS-2352 الوظيفية 2.0

30 11.000 315-295 TR-925 الوظيفية 2.4

 NCO % بوليمرييك ميثيل االيثيلني ثنايئ ايزوسيانات

30I 190 31.2 150 – 200 cps بوليمرييك ميثيل االيثيلني ثنايئ ايزوسيانات

30 700 30.8 cps 700 بوليمرييك ميثيل االيثيلني ثنايئ ايزوسيانات   0

  *     لكل نرشة من الرشكة املصنعة  

**    سنتي بويز بدرجة حرارة 25 درجة مئوية لكل نرشة من الرشكة املصنعة  

أ***  قىص مستوى جرى اختباره  

:تفسري العالمات التجارية

تيجوستاب® هي عالمة تجارية مسجلة لرشكة إيفونيك جولدشميدت جي إم يب إتش

هايبالون® هي عالمة تجارية مسجلة لرشكة دوبونت بريفورمانس إيالستومريز ش.ذ.م.م

زيتيل® و فيتون® هي عالمات تجارية مسجلة لــ إي. آي. دوبونت دي نيمور ورشكاه
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فيام مسؤولية  وكل  أي  عن  رصيح  بشكل  مسؤوليتها  تخيل  أركيام  فإن  سيطرتنا،  عن  خارجة  الوثيقة  هذه  يف  إليها  املشار  واملعلومات  املنتج  استخدام  وطرق  رشوط  أن  مبا  تاريخه.  يف  كام  دقيقة  الوثيقة  هذه  يف  الواردة  والتوصيات  الفنية  واملعلومات  البيانات  أن   يُعتقد 
إن الوثيقة.  هذه  يف  املقدمة  املعلومات  أو  املوصوفة  بالبضائع  تتعلق  ضمنية،  أو  رصيحة  أخرى،  ضامنات  أي  أو  الرتويج  لقابلية  ضامن  أو  معني  غرض  ألي  مالءمة  ضامن  يوجد  ال  املعلومات؛  هذه  عىل  اعتامد  أو  للمنتج  استخدام  أي  عن  تنشأ  أو  تحصل  نتائج  بأي   يتعلق 
ترخيصاً يشكل  ما  الوثيقة  هذه  يف  يوجد  ال  التسويق.  قبل  تطبيق  أي  كامل  بشكل  يخترب  أن  املستخدم  عىل  يجب  عملية.  أي  يف  أو  أخرى  مواد  مع  املنتج  هذا  استخدام  عند  للتطبيق  قابالً  يكون  ال  وقد  املحدد  الخاص  باملنتج  فقط  تتعلق  الوثيقة  هذه  يف  املقدمة   املعلومات 
السالمة بيانات  راجع  االخرتاع.  براءة  انتهاك  إىل  يؤدي  لن  للمنتج  مقرتح  استخدام  أي  أن  من  للتأكد  املناسبة  الخطوات  باتخاذ  املستخدم  ويُنصح  اخرتاع،  براءة  أي  النتهاك  إيحاء  مبثابة  تفسريها  ينبغي  وال  اخرتاع  براءة  أي  مبوجب  والسالمة SDS للمامرسة  الصحة  .العتبارات 
الجسم سوائل  توزيع  أو  الجسم  مع  اتصال  عىل  تكون  التي  الطبية  األجهزة  تطبيقات  يف  أركيام  منتجات  باستخدام  يتعلق  فيام  الطبية  األجهزة  سياسة  بتطبيق  أركيام  -http://www.arkema.com/en/social-responsibility/responsible-product-management/medical-de) :قامت 
vice-policy/index.html). باإلضافة الجسم.  سوائل  توزيع  أو  الجسم  مع  اتصال  عىل  تكون  التي  الطبية  األجهزة  تطبيقات  يف  طبية  كدرجات  تصنيفها  يتم  مل  التي  املنتجات  باستخدام  أوركيام  ترصح  ال  الطبية.  األجهزة  هذه  تطبيقات  يف  الستخدامها  طبية  درجات  بتحديد  أركيام   قامت 
يف مبا  بالعمالء،  الخاصة  الطبية  األجهزة  مع  باالشرتاك  أركيام  اسم  و  التجارية  أركيام  عالمات  استخدام  يجوز  ال  يوماً.   30 من  ألكرث  الجسدية  األنسجة  أو  السوائل  مع  اتصال  عىل  أو  الجسم  يف  زرعها  يتم  التي  الطبية  األجهزة  تطبيقات  يف  أركيام  منتجات  أي  استخدام  باتاً  منعاً  متنع  أركيام  فإن  ذلك،   إىل 
مالءمتها مدى  تحديد  مسؤولية  الطبي  للجهاز  املصنعة  الرشكة  عاتق  عىل  تقع  الطبية.  األجهزة  هذه  مثل  يف  أركيام  منتجات  استخدام  عىل  توافق  أو  ترصح  أو  تسمح  أركيام  بأن  آخر،  شخص  ألي  يتعهدوا  أن  للعمالء  يجوز  وال  للزرع،  القابلة  املؤقتة  أو  الدامئة  األجهزة  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل   ذلك 
املعمول والتنظيمية  القانونية  املتطلبات  جميع  مع  وتتوافق  له؛  املخصص  النحو  عىل  بوظائفه  يقوم  أو  ويعمل  النهايئ  لالستخدام  آمن  هو  النهايئ  املنتج  أن  لضامن  وذلك  الطبية،  الدرجة  من  أركينا  منتجات  أي  ذلك  يف  مبا  واملكونات،  واملنتجات  الخام  املواد  لجميع  الحيوي)  التوافق  ذلك  يف   (مبا 
والدواء الغذاء  (إدارة  املشرتين FDA بها  وتحذير  املناسبة  املشورة  وتقديم  الفعلية  النهايئ  االستخدام  متطلبات  مبوجب  الطبي  الجهاز  وتقييم  الالزمة  والفحوصات  االختبارات  جميع  إجراء  مسؤولية  الطبي  للجهاز  املصنعة  الرشكة  عاتق  عىل  وتقع  للعقاقري)  الوطنية  الوكاالت  من  غريها   أو 
املعالج والطبيب  املختصة  والسلطة  والبائع  املصنعة  الرشكة  حكم  عىل  معني  طبي  جهاز  يف  املعينة  أركيام  مواد  إحدى  مالءمة  بشأن  قرار  أي  يستند  أن  وينبغي  البيع.  بعد  ما  إرشاف  التزامات  بأي  واإليفاء  الصلة  ذات  املخاطر  من  األطباء)  (مثل  اطالع  عىل  هم  الذين  الوسطاء  أو  و/  .واملستخدمني 

فوران® هي عالمة تجارية مسجلة لرشكة أركيام
.رشكة أركيام. كافة الحقوق محفوظة 2018 ©

ااملقر الرئييس: أركيام فرنسا
أ420، ورفيس’d إستيان’d رو 

كولومبس سيدكس – فرنسا 92705
هاتف: 0
فاكس: 6

arkema.com

Arkema Inc.
الجادة األوىل 900

ملك بروسيا، با 19406
الواليات املتحدة األمريكية

هاتف: 0
+33 1 49 00 80 80
+33 1 49 00 83 96+1 610 205 7000


