ترینشکلاستفادهازپاککنندهها:


بد
بدترین شکل استفاده از مواد شوینده و
پاك کننده آن است که آنها را با آب
گرم مخلوط کنند یا از آنها در
محیطهاي بستهاي که بخار آب وجود
دارد ،استفاده شود.
بیماري هاي تنفسی و مشکالت بلع غذا ،
دردهاي شدید گلو  ،بینی و چشم را از
عوارض تماس با این گونه مواد شیمیمایمی
است و این مواد باعث کاهش بینایی ممی
شوند .سوزش مري  ،تهموع  ،اسمتمفمرا
همراه با خون و دردهماي شمکمممی از
عوارضی هستند که هنگام تماس با ممواد
شوینده و پاك کننده هما در دسمتمگماه
گوارش بروز می کنند .کاهش نماگمهمانمی
فشار خون و بی حالی از دیمگمر عموارض
تماس مستقی و زیاد با مواد شیمممیمایمی
است  ،تماس زیاد با ممواد شمیمممیمایمی
مشکالت پوستی  ،تمحمریمک و سموزش
پوست را به وجود می آورند.

با باز نمودن پنجرهها و روشن نمودن فن ،از وجود
تهویه مناسب در محیطی که در حال تمیزکردن
آن هستند ،اطمینان حاصل نمایید
در زمان استفاده از این شویندهها از ماسک،
دستکش ،پیراهن آستین بلند ،شلوار بلند و
دمپایی جلوبسته استفاده نمایند.
در نهایت آنها را در مکانی امن و مرتفع به دور از
دید و دسترس کودکان قرار دهند

احتیاطات مصرف
شوینده ها
معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مرکز اطالع رسانی غذا و رسیدگی به شکایات موادغذایی و
آرایشی -بهداشتی
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احتیاطاتضروریدرمصرفشویندهها

با نزدیک شدن به روزهاي پایانی سال استفماده
از انواع مواد شوینده و ضدعفونی کمنمنمده بمه
منظور نظافت منزل و خانه تکمانمی در بمیمن
خانوادههاي ایرانی افزایش می یابد؛
استفاده نادرسمت و غمیمر اصمولمی از ایمن
پاكکنندههاي شیمیایی ،میتواند ممنمجمر بمه
افزایش احتمال بروز مسمومیت هاي اتفاقی در

زمان خانه تکانی ،به ویژه در بانوان شود.
محلمول هماي سمفمیمدکمنمنمده کملمردار یما

هیپوکلریت سدی  ،یکی از خطرناكتریمن ممواد
شیمیایی به ویژه در ترکیب بما سمایمر ممواد
شوینده هستند؛ زیرا طیف گسترده اي از ممواد
شیمیایی میتوانند با آنها واکنش نشان دهمنمد،
که بالفاصله منجر به تولید گازهماي سمممی و

کشنده میگردد.

محلول هاي سفیدکننده را هرگز نباید با انمواع
اسیدها مانند جوهرنمک و حتی سرکهها و ،...
آممونممیمماك ،یمما سممایممر مممواد شممویممنممده و
ضدعفونی کننده ترکیب نمود .هنمگماممی کمه
هیپوکلریت سدی با یک اسید مخلموط گمردد،
گاز کلر آزاد میشود .گاز کلر و آب موجمود در
مجاري هوایی و گوارشی با یکدیگمر تمرکمیمب
شده و به هیدروکلریک اسید و هیپوکلرواسمیمد
تبدیل می شود؛ که این اسیدها ،عالوه بر ایجماد
سوختگی در بینی ،دهان ،گلو ،ریهها ،پوست و
چش ها ،می توانند با تولید رادیکالهاي آزاد و
بسیار واکنشپذیر سبب ایجماد آسمیمب هماي
اکسیداتیو شدید و گاهی اوقات غمیمر قمابمل
بازگشت در مجاري تنفسی فوقانی و تحتانی و
بروز عوارض ناشی از آن شوند .

با باز نمودن پنجره ها و روشن نمودن فن،
از وجود تهویه مناسب در محیطی که در
حال تمیزکردن آن هستند ،اطمممیمنمان
حاصل نموده و در زمان استفاده از ایمن
شویندهها از ماسک ،دستکش ،پمیمراهمن
آستین بلند ،شلوار بملمنمد و دممپمایمی
جلوبسته استفاده نمایند و در نهایت آنهما
را در مکانی امن و مرتفع به دور از دید و
دسترس کودکان قرار دهند

این عوارض در سطوح پایین گاز کلر و ممدت
زمان کوتاه تماس با آن ،شماممل تمحمریمک
غشاهاي مخاطی (چش ها ،گلمو و بمیمنمی ،
سرفه ،تنگی تنفس ،سوزش و آبریزش بینمی و
چش ها بوده و در سطوح باالتمر شماممل درد
قفسه سینه ،مشکالت شدید تنفسی ،استفمرا ،
عفونت و تجمع مایع در ریمه هما ممی بماشمد.
استنشاق این گاز سمی در سطوح بسیار باالتمر

میتواند منجر به مرگ نیز بشود.

