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 هاي خانگی ها و ضدعفونی کنندها شویندهب پيشگيري از بروز مسموميتنکات 

باید توجه داشت كه استفاده نابجا و    ها آغاز مي شود.سنتي قدیمي، نظافت و شستشوي خانهیش از شروع تعطیالت نوروز، بر اساس  پ 

در هنگام نظافت و خانه باید    . ناپذیري را ایجاد نمایدشیمیایي مي تواند خطرات جبران    هاي   بدون آگاهي از مواد شوینده و پاک كننده

با فرآورده پیشگیري، مراقب مسمومیت  اصول  با رعایت  منزل،  با شوینده  بود.  ها هاي شوینده و ضدعفوني كنندهتکاني  هاي مسمومیت 

 شوند. واد شیمیایي را شامل ميدرصد از كل مسمومیت با م  16هاي اخیر روند رو به افزایشي داشته است و نزدیک به خانگي در سال

 :را در نظر گرفتزیر باید اصول ایمني   هاهاي شوینده و ضدعفوني كنندههنگام استفاده از انواع فرآورده

فر ✓ از  استفاده  برچسب روي بسته هاي شیمیایي و شویندهوردهآهمیشه هنگام  نور كافي،  در  ابتدا  را مطالعه و سپس    بنديها 

 . تواند خطرناک باشد استفاده آنها مي ز مواد شیمیایي در تاریکي و بدون مطالعه و آگاهي از نحوهمصرف كنید. استفاده ا

جا  اهمیت است. استفاده نابه  سازي منازل در مقابل عوامل بروز مسمومیت ها خصوصا تركیبات شوینده خانگي بسیار حائزایمن  ✓

 . بر سالمت وارد كندي ناپذیرجبران  تواند خطراتشیمیایي ميهاي كننده و بدون آگاهي از مواد شوینده و پاک

در كودكان   تی. خطر مسمومدییاجتناب نما  یيشوظرف  ری ز  يدر كمدها  ، ضدعفوني كننده و الکلندهیاز قرار دادن مواد شو ✓

 باال است.   اریبس قیطر نیاكنجکاو از نوپا و 

اصلیش ✓ را همیشه در ظرف  این فران نگهداري  محصوالت شیمیایي و شوینده  را دروردهآكنید. هرگز  ظروف مواد خوراكي   ها 

 . و دچار مسمومیت شدید شوند  به اشتباه این مواد را بخورند كودكان و سالمندان)مثل بطري نوشابه( نگه ندارید. ممکن است 

پنجره ✓ مهمبازكردن  اصول  از  یکي  شوینده  و  ها  از  استفاده  در  بسیاب  باشد. مي  هااولیه  اینکه  به  توجه  مانند  ا  تركیبات  از  ري 

پایه كلر(، جوهر نمک ... بخارات سمي ایجاد مي  وایتکس)مواد بر  د، در  نزنكنند كه به مخاط دهان، بیني و ریه صدمه ميو 

 .هنگام استفاده از این مواد، پنجره ها را باز كنید تا هوا به خوبي در محیط جریان داشته باشد

 ورت امکان بات شوینده و پاک كننده از دستکش الستیکي، كفش جلو بسته و درصدر زمان نظافت سطوح و استفاده از تركی ✓

نمایید  استفاده  داشت  ماسک  توجه  باید  شوینده.  از  شده  متصاعد  بخارات  جلو  هیچگاه  معمولي  تنفسي  مواد  ماسک  و  ها 

 .مواد شیمیایي قرار دهیدتواند بگیرد و نباید به صرف داشتن ماسک، خود را در معرض استنشاق بخارات شیمیایي را نمي

بر )مانند  ه  سفیدكننده و لک  خانگي مانند جوهر نمک )جرم بر و لوله باز كن(، مواد  هايمخلوط كردن مواد شیمیایي و شوینده ✓

كننده است. برخي افراد كه از این خطر    وایتکس( بسیار خطرناک مي باشد و گازهاي ناشي از این تركیب بسیارسمي و خفه

با اختالط موادندارند، تصور مي  ياطالع  اثر  سفیدكننده و جرم  كنند  افزایش مي  پاک  اتگیر،  را  این در  ن ده  كنندگي آن  د. 

مي  ناپذیر در ریه منجر  حاصل از این تركیب، به مسمومیت تنفسي شدید و حتي صدمات برگشت حالي است كه گاز خطرناک 

 . با هم مخلوط شوند ا و مواد مایع شوینده، جرمگیر و سفیدكننده نباید. بنابراین به هیچ عنوان انواع تركیبات و پودرهشود
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آتش زا هستند و باید    ها به دلیل قابلیت تبخیر سریعهاي با پایه الکلي توجه شود كه این فرآوردهدر هنگام استفاده از محلول ✓

ضدعفوني تلفن همراه، گوشي خود را  هنگام    از نگه داري آنها در كنار شعله آتش خودداري كرد. حتي توصیه شده است در

ضدعفوني نمایید. هنگامي كه دست و سطوح به محلول الکلي آغشته شد،    ابتدا خاموش و سپس سطح آن را با محلول الکلي

 خود خشک شود.  به باید صبر كنید تا خود

كش،  كش و جوندهحشره  كن، سموم  پاک   بازكن، الک  بر، لولهه  هایي مثل جوهرنمک، مواد شوینده و لکكننده  استفاده از پاک  ✓

و تماس با پوست و چشم یا تنفس، بسیار سمي    تینر، ضدیخ، بنزین و نفت خطرناک بوده و این مواد در صورت بلعیده شدن 

 .  هستند

سریع ✓ هرچه  درمان  براي  شوینده،  و  شیمیایي  مواد  با  چشم  یا  پوست  اتفاقي  تماس  صورت  فراوان در  آب  با  را  محل  آن  تر 

تر به دهید و در صورت برطرف نشدن عوارض موضعي یا بروز عالئم سوختگي، تورم، سوزش و خارش، هرچه سریع وشو  شست 

 .هرگز از مواد قلیایي و یا اسیدي جهت خنثي سازي استفاده نکنید .مراكز درماني مراجعه كنید

تواند سبب  ار به استفراغ نکنید. این كار ميدر صورت بلع مواد با خاصیت خورندگي مانند اسیدها و قلیاها، هرگز بیمار را واد  ✓

 . وخیم شدن وضع بیمار شود

 قبل از دور انداختن ظروف حاوي مواد شیمیایي و شوینده داخل ظرف زباله، آن را آبکشي نمایید. ✓

و یا    115س  ، با مركز اورژانو یا بخارات آن را استنشاق نمود  را بلعید  و سمي  خوراكياي غیرماده  نزدیکان شمادر صورتیکه   ✓
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