
 

 

 

 

 מעבדת גבישים מאירה 

 ולת המארז: תכ

 גרםNH4H2PO4 (150  ) אמוניום דיהידרוגן פוספט

 מידע חשוב עבור מבוגרים משגיחים    -   חלק ראשון: בטיחות

 ונהגו על פי ההוראות, חוקי הבטיחות והמידע אודות העזרה הראשונה. שמרו לעיון בעתיד. קראו  •

 רק את הפעילויות המצוינות בהוראות. בצעו . פגיעה ולנזק לבריאותשימוש לא נכון במוצר יכול לגרום ל  •

 בלבד.  8ערכה כימית זו נועדה לשימוש על ידי ילדים מעל גיל  •

ם משתנים גם בקרב קבוצות הגיל, מבוגרים משגיחים חייבים להפעיל שיקול דעת  מכיוון שכישורי הילדי  •

חים עבורם. ההוראות אמורות לאפשר למשגיחים להעריך כל ניסוי על  באשר לסוגי הניסויים המתאימים ובטו 

 מידת ההתאמה שלו עבור ילד מסוים. מנת לקבוע את 

לד שלו או עם הילדים שלו לפני תחילת  המבוגר המשגיח צריך לדון באזהרות ובמידע הבטיחותי יחד עם הי  •

 עריכת הניסויים. 

הפרעות ומרוחק ממזון. עליו להיות מואר  צריך להישאר נקי ונטול  ויהשטח שמסביב למקום עריכת הניס  •

 ומאוורר היטב וקרוב למקור אספקת מים. כסו את המשטח בנייר. צבע מאכל יכול לגרום לכתמים.  

 להתבצע על ידי אדם מבוגר. חייבניסוי זה מצריך מים רותחים. חלק זה של הניסוי  •

ועלול להיות חד. אנא הרחיקו קצוות מושחזים מילדים קטנים.    תי צפוי של הגביש המוגמר הינו בל  ההצור •

 גבישים עדינים ועלולים להישבר בקלות. 

 חוקי הבטיחות 

 לפני השימוש במוצר, ונהגו בהתאם להוראות ושמרו אותן אצלכם לעיון בעתיד. קראו הוראות אלה  •

 הרחיקו ילדים ובעלי חיים מאזור עריכת הניסוי.  •

 . 8גבישים המוגמרים הרחק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל אחסנו את מעבדת הגבישים ואת ה  •

 נקו את כל הציוד לאחר השימוש.  •

 פסולת כנדרש. המיכלים הריקים ו/או חומרי אריזה שאינם ניתנים לשימוש חוזר מושלכים לוודאו כי כל  •

 שטפו ידיים לאחר עריכת הניסויים.  •

 או לשתות באזור עריכת הניסוי.  אין לאכול •

 אין לאפשר לחומרים כימיים לבוא במגע עם העיניים או הפה.  •

 אין למרוח חומרים או תמיסות על הגוף.  •

 או שתייה או בתוך חדרי שינה. מתעסקים עם מזון אין לגדל גבישים במקום בו  •

 וראות השימוש. ציוד מכל סוג שהוא שלא ציוד בסט המומלץ בה אין לעשות שימוש ב •

 נקטו זהירות בעת התעסקות עם מים חמים ותמיסות חמות.  •

 . 8גביש, המיכל עם הנוזל מורחק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל וודאו שבמהלך הצמחת ה  •

 לאחר השימוש. וודאו שכל המיכלים סגורים היטב ומאוחסנים  •

 ת בהתאם לתקנים המקומיים. השלכת החומרים הכימיים חייבת להיו  •

. לשימוש תחת השגחה של  8תאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  אינו מ  אזהרה!

אדם מבוגר. מכיל חומרים כימיים המהווים סכנה לבריאות. קראו את הוראות השימוש, נהגו  

של   על פיהן ושמרו אותן לעיון בעתיד. אין לאפשר לחומרים כימיים לבוא במגע עם שום חלק

הרחיקו  הגוף, במיוחד לא עם הפה והעיניים. הרחיקו ילדים קטנים ובעלי חיים מאזור הניסוי.  

 . מגן לעיניים אינו כלול. 8את סט הניסויים מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל  



 מידע אודות עזרה ראשונה 

כל הפחות, תוך החזקת העין פתוחה דקות ל 15שטפו את העין בכמות גדולה של מים למשל במקרה של מגע עם העיניים:   •

 ככל הניתן. גשו מיד לקבלת ייעוץ רפואי. 

 שטפו את הפה ושתו מים או חלב. גשו מיד לקבל ייעוץ רפואי. במקרה של בליעה: •

 . במקרה של תופעות לוואי, גשו מיד לקבל ייעוץ רפואי. צאו לאוויר צח  ה:במקרה של שאיפ •

 דקות לכל הפחות.  15ימו את האזור הפגוע מתחת למים זורמים למשך ש  במקרה של מגע עם העור או כוויות: •

 במקרה של ספק גשו מיד לקבל ייעוץ רפואי וקחו את החומר הכימי ואת הבקבוק המכיל את החומר הכימי יחד אתכם.  •

 במקרה של פגיעה גשו תמיד לקבך ייעוץ רפואי. •

 NH4H2PO4 CAS 7722-76-1 אמוניום דיהידרוגן פוספט

 הגוף. למרוח על   איןלשאוף אבק או אבקה.  אין להכניס לפה.  אין

 משפטי סכנה: 

 שאיפה: גורמת לגרייה של מערכת הנשימה. תסמינים עשויים לכלול שיעול וקוצר נשימה. 

 בליעה: גורמת לגרייה של מערכת העיכול והמעיים. תסמינים עשויים לכלול בחילה, הקאה ושלשול. 

 מגע עם העור: גורם לגרייה של העור. תסמינים כוללים אדמומיות, גירוד וכאבים. 

 גע בעיניים: גורם לגרייה, אדמומיות וכאבים. מ

 משפטי בטיחות:

(.  CPR) הנשמה מלאכותית  פקו לולקבל טיפול רפואי ולאחר מכן ס   הביאו אותו לנשום  אינו מצליח והנפגע לאוויר נקי. במידה  הוציאושאיפה: 

 במקרה של נשימה קשה, ספקו חמצן. 

פן מידי, בהתאם להנחיות של צוות רפואי. לעולם אין לתת לנפגע שום דבר מחוסר הכרה משהו דרך הפה. הפנו  בליעה: עודדו הקאה באו 

 מיד לטיפול רפואי. 

דקות לכל הפחות. הסירו בגדים מזוהמים ונעליים. הפנו לטיפול רפואי.   15מגע עם העור: שטפו מיד את העור בכמות גדולה של מים למשך 

 ליים לפני השימוש החוזר בהם. את הנע רחצו בגדים ונקו היטב 

ים  ים והתחתונ דקות לכל הפחות, תוך הרמת העפעפיים העליונ  15מגע עם העיניים: שטפו מיד את העיניים בכמות גדולה של מים למשך 

 מעת לעת. גשו לקבל טיפול רפואי. 

 KAI(SO4)2 CAS 7784-24-9  אלומיניום אשלגן גופרתי

 משפטי סכנה: 

 שאיפה: גורמת לגרייה של מערכת הנשימה.

 ייה של מערכת העיכול והמעיים. בליעה: גורמת לגר 

 מגע עם העור: גורם לגרייה של העור. 

 מגע עם העיניים: גורם לגרייה, לאדמומיות ולכאבים. 

 ת:משפטי בטיחו

(.  CPR) הנשמה מלאכותית  פקו לולקבל טיפול רפואי ולאחר מכן ס   הביאו אותו לנשום  אינו מצליח והנפגע לאוויר נקי. במידה  הוציאושאיפה: 

 במקרה של נשימה קשה, ספקו חמצן. 

לעולם אין לתת לנפגע שום דבר מחוסר הכרה משהו דרך  גדולות של מים. בליעה: במקרה של בליעה, אין לעודד הקאה. ספקו כמויות 

 הפה. הפנו מיד לטיפול רפואי. 

הסירו  דקות לכל הפחות.  15יד את העור בכמות גדולה של מים למשך מגע עם העור: נגבו את החומר המיותר מהעור ולאחר מכן שטפו מ

 ליים לפני השימוש החוזר בהם. את הנע בגדים מזוהמים ונעליים. הפנו לטיפול רפואי. רחצו בגדים ונקו היטב  

ים  ים והתחתונ דקות לכל הפחות, תוך הרמת העפעפיים העליונ  15מגע עם העיניים: שטפו מיד את העיניים בכמות גדולה של מים למשך 

 מעת לעת. גשו לקבל טיפול רפואי. 

 על ידי אדם מבוגר טרם השימוש במעבדה זו למילוי  –מספרי טלפון חשובים 

אנא רשמו מספרים אלה כעת כך שלא תצטרכו לחפש אותם במקרה חירום. קחו את החומר הכימי ואת הבקבוקון המכיל את החומר  

 הכימי יחד אתכם. 

  רעלים: המרכז ל

  בית חולים: 

  רופא: 

 



 שני: כיצד לגדל גביש חלק  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

בכל עת. הרתיחו את  גר נדרשת השגחה של אדם מבו .1

 הקומקום. 
אמוניום דיהידרוגן  גרם של    50גרם. מזגו  50= מ"ל  50 .2

לתוך ספל המדידה. כעת מזגו את התכולה לתוך    פוספט

 המיכל המתומן. 
ת. הוסיפו  גרם. חלה על אדם מבוגר לבצע זא 100מ"ל =  100 .3

 מ"ל של מים רתוחים לספל המדידה.  100

חזרה לתוך ספל    אמוניום דיהידרוגן פוספטהוסיפו את ה .4

 דקות.   2המדידה וערבבו למשך 
דקות עד    15השאירו את התמיסה בתוך ספל המדידה למשך  .5

 להתקררות. 
המיכל המתומן והשאירו אותו שם  מזגו את התמיסה לתוך  .6

 דקות נוספות.   30למשך 
אלומיניום אשלגן  רם. בחרו בצבע אחד של  ג 0.2כף אחת =  .7

  תערובתאת גרם לתוך התמיסה.   0.6, כפות 3והוסיפו  גופרתי

  אין לערבב.הזרעים הזו יש לפזר באופן שווה מעל הבסיס.  

 הגנו על בגדים ומשטחים היות שהצבע עלול להכתים. 
שמרו את הגביש שלכם בטמפרטורת חדר. אין להפריע לו.   .8

היווצרות   הניחו נייר מגבת מתחת למיכל במטרה למנוע

כתמים. אתם אמורים להתחיל לראות את הגביש שלכם גדל  

ימים הגביש שלכם אמור להגיע לגודלו   7-10ביום השני. לאחר 

 המירבי.  

ימים נקזו בזהירות את התמיסה שנותרה, תוך   7-10לאחר  .9

  שימוש בכף להחזקת הגביש שלכם במקום. שטפו בעדינות 

 ד. במים קרים למשך מספר שניות בלב
מהמיכל ומקמו אותו על  הוציאו מאוד בזהירות את הגביש  .10

 מגבת מטבח לייבוש. 
בקלות. צורתו של הגביש   להישבר גבישים שבירים ועלולים   .11

 המוגמר עלולה להיות מאוד חדה. היזהרו מאוד. 
סף תוך שימוש בצבע שונה כעת באפשרותכם לגדל גביש נו  .12

 , אלומיניום אשלגן גופרתי של  



 צבעים : תצוגת פירמידה משנה חלק שלישי

 

 

 

 

 

 

 ''  בע"מ יבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים "

 

 

יא  אנא שמרו אריזה זו אצלכם היות שה

 יוצר בסין. מכילה מידע חשוב. 

 קווי הנחיה בטיחותיים המתקשרים לסוללות 

הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר. כבו את  

המשחק טרם פתיחת תא הסוללות. הוציאו  

הכניסו סוללות  סוללות ריקות מהמשחק. 

בצורה נכונה תוך הקפדה על מיקום סימוני "+"  

" שעל הסוללה ועל המכשיר. אין להטעין  - וגם "

סוללות לא נטענות. סוללות נטענות יש להוציא  

סוללות נטענות ייטענו  ן. מהמוצר טרם טעינת

ת השגחה של אדם מבוגר בלבד. אין  תח

לערבב בין סוללות ישנות וסוללות חדשות. יש  

לעשות שימוש בסוללות זהות או שוות ערך. אין  

לערבב בין סוללות אלקליות, רגילות )פחמן  

אבץ( או סוללות נטענות )ניקל קדמיום(. אנא  

וודאו שתא הסוללות מאובטח היטב למקומו.  

לעולם אין להשליך  אין לקצר את מגעי החשמל.  

לפתוח את  את הסוללות לתוך אש או לנסות  

המעטפת החיצונית. אין לטבול צעצועים  

המופעלים באמצעות סוללות לתוך מים. נקו  

שמירה על  את המוצר בניגוב בלבד. סייעו ל 

הסביבה באמצעות השלכת המוצרים בצורה  

ם מציין  אחראית. סמל פח האשפה על גלגלי 

שאין להשליך את המוצר ואת הסוללות ביחד  

פסולת הביתית, היות שהם מכילים  עם ה

לגרום נזק לסביבה  חומרים שעלולים  

ולבריאות. אנא השתמשו בנקודות איסוף  

שנועדו לכך או במתקני מחזור בעת השלכת  

 ו הסוללות. המוצר א 

 


