
ناشی از شوینده ها و ترکیبات ضدعفونی کننده مسمومیت ازپیشگیری  

 

همزمان با شیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت بهداشت و  با توجه به خانه تكاني آخر سال و

 ضدعفوني کننده توجه هموطنان را به نكات ذیل جلب مي نماید: شوینده و استفاده از ترکیبات

 

 شان نگهداری کنید. هرگز این  را همیشه در ظرف اصلي محصوالت شیمیایي و شوینده

 افرادی بهها را در ظروف مواد خوراکي )مثل بطری نوشابه( نگه ندارید. ممكن است  فراورده

 .اشتباه این مواد را بخورند و دچار مسمومیت شدید شوند

 

 خصوصا ترکیبات شوینده خانگي سازی منازل در مقابل عوامل بروز مسمومیت ها ایمن 

کننده  جا و بدون آگاهي از مواد شوینده و پاک استفاده نابه. همیت استابسیار حائز 

  کند.ناپذیر بر سالمتي وارد  تواند خطراتي جبران شیمیایي مي

 

 ها ابتدا در نور کافي، برچسب  های شیمیایي و شوینده همیشه هنگام استفاده از فراورده

و  استفاده از مواد شیمیایي در تاریكي بندی را مطالعه و سپس مصرف کنید. روی بسته

 .تواند خطرناک باشد ميآنها  بدون مطالعه و آگاهي از نحوه استفاده

 

 جرم بر و لوله باز کن( مانند جوهر نمک و شوینده خانگي مواد شیمیایي مخلوط کردن( ،

بسیار خطرناک مي باشد و گازهای ناشي از این  )مانند وایتكس( بر مواد سفیدکننده و لک

کننده است. برخي افراد که از این خطر اطالع ندارند، تصور  ترکیب بسیار سمي و خفه

دهد. این  کنندگي آن را افزایش مي گیر، اثر پاک مواد سفیدکننده و جرمبا اختالط کنند  مي

میت تنفسي شدید و حتي در حالي است که گاز خطرناک حاصل از این ترکیب، به مسمو

ناپذیر در ریه منجر شده است. بنابراین به هیچ عنوان انواع ترکیبات و  صدمات برگشت

 .نباید با هم مخلوط شوند گیر و سفیدکننده پودرها و مواد مایع شوینده، جرم

 

 که این فرآورده ها به دلیل قابلیت  در هنگام استفاده از محلولهای با پایه الكلي توجه شود

 آتش خودداری کرد. از نگه داری آنها در کنار شعله باید بخیر سریع آتش زا هستند وت

حتي توصیه شده است در هنگام ضدعفوني تلفن همراه، گوشي خود را ابتدا خاموش و 

هنگامي که دست و سطوح به محلول سپس سطح آن را با محلول الكلي ضدعفوني نمایید. 

 03تا خودبه خود خشک شود. محلول الكلي پس از الكلي آغشته شد، باید صبر کنید 

 ثانیه مي تواند ویروس کرونا را از بین ببرد.



   بازکن،  بر، لوله هایي مثل جوهرنمک، مواد شوینده و لک کننده استفاده از پاک

کش، تینر، ضدیخ، بنزین و نفت خطرناک بوده و  کش و جونده کن، سموم حشره پاک الک

 ده شدن و تماس با پوست و چشم یا تنفس، بسیار سمي هستند. این مواد در صورت بلعی

 

  محلول های لک بر حاوی کلر مي باشند) مانند وایتكس( دارای بخارات سمي هستند که

و بهتر  در محیط باز دارای تهویه هوا استفاده شوند پس از رقیق سازی باید به همین دلیل

 است از سطح مورد استفاده فاصله بگیرید.

 

  خصوصا مواد لک بر مانند وایتكس  های شیمیایي، کننده ها و پاک استفاده از شویندههنگام

ها را باز کنید تا هوا خوب در محیط جریان داشته باشد. بسیاری از  پنجره و یا مواد جرم بر،

  .زنند یني و ریه صدمه ميبکنند که به مخاط دهان،  این ترکیبات بخار های سمي ایجاد مي

 

    کننده از دستكش الستیكي،  نظافت سطوح و استفاده از ترکیبات شوینده و پاکدر زمان

کفش جلوبسته و در صورت امكان، ماسک استفاده کنید. همیشه پس از استفاده از مواد 

در ب بسته دري حتي با شیمیایي بالفاصله در آن را ببندید و دقت کنید که هیچ ظرف

 .دسترس کودکان قرار نگیرد

 

 

   با مرکز اورژانس کرد  ای غیرخوراکي و سمي را بلعید یا استنشاق ان شما مادهاگر نزدیك

   و فرد مسموم را وادار به استفراغ نكنید. دتماس بگیری ۱۱۱

 

  در صورت تماس اتفاقي پوست یا چشم با مواد شیمیایي و شوینده، برای درمان هرچه

برطرف نشدن عوارض وشو دهید و در صورت  تر آن محل را با آب فراوان شست سریع

تر به مراکز درماني  موضعي یا بروز عالئم سوختگي، تورم، سوزش و خارش، هرچه سریع

 .مراجعه کنید

 

 

 ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم

 دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت

 سازمان غذا و دارو

 1398 اسفند


