معاونت غذا و دارو -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اصول پيشگيري از بروز مسموميت با فرآورده هاي شوینده و ضدعفونی کننده خانگی

پیش از شروع تعطیالت نوروز ،بر اساس سنتی قدیمی ،نظافت و شستشوی خانه ها آغاز می شود .در سال جاری
با توجه به همه گیری بیماری کووید 91-در کشور ،اهمیت شستشو و ضدعفونی محیط زندگی و محل کار
دوچندان شده است .بطوریکه با ضدعفونی سطوح و دستها ،رعایت بهداشت ،ماندن در منزل و حفظ فاصله
فیزیکی با دیگر افراد ،می توانیم کمک بزرگی به حفظ سالمت خود و خانواده مان بنماییم.
همچنین باید توجه داشت که استفاده نابجا و بدون آگاهی از مواد شوینده و پاک کننده شیمیایی می تواند
خطرات جبران ناپذیری را ایجاد نماید .بنابراین با رعایت نکات زیر سالمت خود را تضمین نمایید:
 .9همیشه در هنگام استفاده از فرآورده های شیمیایی و شوینده در نور کافی برچسب روی بسته بندی را
مطالعه نموده سپس مصرف نمائید .استفاده از داروها و مواد شیمیایی د ر تاریکی می توانند خطرناک باشد.
 .2در هنگام استفاده از مواد شیمیایی و فرآورده های شوینده و پاک کننده ،پنجره ها را باز کنید تا هوا به
خوبی در محیط جریان داشته باشد .بسیاری از این ترکیبات بخارات سمی ایجاد می کنند که به مخاط
دهان ،بینی و ریه صدمه می زند.
 .3در زمان نظافت سطوح و استفاده از ترکیبات شوینده و پاک کننده از دستکش الستیکی  ،کفش جلوبسته
و درصورت امکان ،ماسک استفاده نمایید.
 .4از اختالط مواد شيميایی مانند جوهر نمك و مواد سفيد کننده و لك بر جداً خودداري کنيد.
بخارات و گازهاي ناشی از این اختالط بسيار سمی و خفه کننده می باشند.
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 .5بسیاری از داروها و محصوالت خانگی مانند جوهر نمک ،مواد شوینده و لک بر ،الک پاک کن ،سموم
حشره کش و جونده کش (مانند مرگ موش) ،تینر ،ضدیخ ،بنزین و نفت می توانند در صورت بلعیده شدن
و تماس با پوست و چشم و یا در صورت تنفس ،بسیار سمی باشند.
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همیشه پس از استفاده از مواد شیمیایی سریعاً درب آن را ببندید و دقت نمایید که هیچ ظرف دربسته
ای از دسترسی کودکان در امان نیست.

 .7در صورتیکه نزدیکان شما ماده ای غیر خوراکی و سمی را بلعید و یا استنشاق نمود ،با مرکز اورژانس
995و یا مرکز اطالع رسانی داروها و سموم  911تماس بگیرید.
 .8محصوالت شیمیایی و شوینده ،نفت و بنزین و داروها خصوصاً شربت ترک اعتیاد متادون را همیشه در
ظرف اصلی آن نگهداری کنید .هيچگاه این فرآورده ها را در ظرف مواد خوراکی (مانند بطري
نوشابه) نگهداري نكنيد .این عمل سبب خورده شدن اشتباهی این مواد توسط کودکان و مسمومیت
شدید ایشان خواهد شد.
 .1داروها ،محصوالت شوینده و فرآوردههای آرایشی -بهداشتی را دور از دسترس کودکان ،در ارتفاع باال و در
کمد مجهز به قفل نگهداری نمایید.
 .91قبل از دور انداختن ظروف حاوی مواد شیمیایی و شوینده داخل ظرف زباله ،آن را آبکشی نمایید.
 .99از قرار دادن ظروف حاوی مواد شیمیایی در کنار مواد غذایی و همچنین شعله آتش خودداری نمایید،
الکل و بسیاری از ترکیبات ضدعفونی کننده قابلیت اشتعال دارند.
 .92از قرار دادن مواد شوینده ،ضدعفونی کننده و الکل در کمدهای زیر ظرفشویی اجتناب نمایید .خطر
مسمومیت در کودکان نوپا و کنجکاو از این طریق بسیار باال است.

