
فرآورده هاي شوینده و ضدعفونی کننده خانگی  با پيشگيري از بروز مسموميتاصول 

در سال جاری با پیش از شروع تعطیالت نوروز، بر اساس سنتی قدیمی، نظافت و شستشوی خانه ها آغاز می شود. 

کار دوچندان در کشور، اهمیت شستشو و ضدعفونی محیط زندگی و محل  91-توجه به همه گیری بیماری کووید

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.

یمیایی می تواند باید توجه داشت که استفاده نابجا و بدون آگاهی از مواد شوینده و پاک کننده شهمچنین 

 خطرات جبران ناپذیری را ایجاد نماید. بنابراین با رعایت نکات زیر سالمت خود را تضمین نمایید:

در نور كافي برچسب روي بسته بندي را مطالعه نموده و شوينده در هنگام استفاده از فرآورده هاي شیمیايي همیشه  .1

.تاريكي مي توانند خطرناك باشد يي د رسپس مصرف نمائید. استفاده از داروها و مواد شیمیا

در هنگام استفاده از مواد شیمیايي و فرآورده هاي شوينده و پاك كننده، پنجره ها را باز كنید تا هوا به خوبي در محیط  .2

بخارات سمي ايجاد مي كنند مانند وايتكس)مواد با پايه هیپوكلريت سديم( بسیاري از اين تركیبات جريان داشته باشد. 

كه به مخاط دهان، بیني و ريه صدمه مي زند.

در زمان نظافت سطوح و استفاده از تركیبات شوينده و پاك كننده از دستكش الستیكي ، كفش جلوبسته و درصورت   .3

امكان، ماسک استفاده نمايید.

د. بخارات و جداً خودداری کنی و الکل لک بر، از اختالط مواد شیمیایی مانند جوهر نمک و مواد سفید کننده  .4

گازهای ناشی از این اختالط بسیار سمی و خفه کننده می باشند.

سموم حشره كش الك پاك كن، خانگي مانند جوهر نمک، مواد شوينده و لک بر،  نظافت بسیاري از داروها و محصوالت  .5

ماس با پوست و چشم و جونده كش )مانند مرگ موش(، تینر، ضديخ، بنزين و نفت مي توانند در صورت بلعیده شدن و ت

سمي باشند.بسیار و يا در صورت تنفس، 

هیچ ظرف دربسته اي از دسترسي  و دقت نمايید كه همیشه پس از استفاده از مواد شیمیايي سريعاً درب آن را ببنديد .6

 كودكان در امان نیست.

، با مركز اورژانس استنشاق نمودبخارات آن را و يا  را بلعید و سمي ماده اي غیر خوراكي نزديكان شمادر صورتیكه   .7

تماس بگیريد. 191و يا مركز اطالع رساني داروها و سموم 115

هیچگاه این را همیشه در ظرف اصلي آن نگهداري كنید.  داروهاو  محصوالت شیمیايي و شوينده، نفت و بنزين .8

. اين عمل سبب خورده شدن اشتباهي فرآورده ها را در ظرف مواد خوراکی )مانند بطری نوشابه( نگهداری نکنید

و مسمومیت شديد ايشان خواهد شد.اين مواد توسط كودكان 

در ارتفاع باال و در كمد مجهز به ، بهداشتي را دور از دسترس كودكان -آرايشي يها داروها، محصوالت شوينده و فرآورده   .9

 نمايید. يدار قفل نگه

 شیمیايي و شوينده داخل ظرف زباله، آن را آبكشي نمايید.قبل از دور انداختن ظروف حاوي مواد    .11

، الكل و بسیاري از خودداري نمايید و همچنین شعله آتش از قرار دادن ظروف حاوي مواد شیمیايي در كنار مواد غذايي    .11

 تركیبات ضدعفوني كننده قابلیت اشتعال دارند.

در  تی. خطر مسمومديیاجتناب نما ييشو ظرف ريز يدر كمدها ، ضدعفوني كننده و الكلندهياز قرار دادن مواد شو   .12

 باال است.  اریبس قيطر نيا كنجكاو از  كودكان نوپا و 



كش و  كش، سموم حشره ، بنزين، نفت، سموم علفكن پاك شهیضديخ، ش الكل، محصوالت خطرناك مثل ياز نگهدار    .13

منزل اجتناب  اطیو ح نگیبدون قفل در پارك يدر كمدها بر، تركیبات لوله بازكن، جرم گیر و لكه كودهاي باغباني 

  .ديینما

  نمايید.  . خانه خود را نسبت به بروز مسمومیت ايمن دهند يدر منازل رخ م ها تی% از مسموم91به  کينزد        .14

تا  12  سرما فصل  مسمومیت غیرعمدي در كشور ما است و شیوع آن در  نيتر كربن كشنده دیمسمومیت با گاز منو كس   .15

  درصد است. 15

در محیط  يخوب تا هوا به دیها را بازكن كننده پنجره شوينده و پاك يها در هنگام استفاده از مواد شیمیايي و فرآورده   .16

 جريان داشته باشد.

ي بهداشتي، درب و پنجره را باز گذاشته و هواكش را روشن ها سيسروو يا جرم بر در  دكنندهیسفهنگام استفاده از مواد   .17

 نمايید.  

دربسته و كوچک مانند دستشويي و حمام  يها طیبازكن در مح و لوله، سفیدكننده، جرم بر پس از مصرف مواد شوينده  .18

 است. كننده و سمي خفهفضاي كوچک، در  دشدهیها توقف نكنید چراكه گازهاي تول مكاناين در  عنوان چیه به

در صورت تماس پوست و يا چشم با مواد شوينده و ضدعفوني كننده، مواد اسیدي و يا قلیايي، پوست و چشم را با   .19

 مقادير فراوان آب شستشو داده و مصدوم را به مركز درماني منتقل كنید.

اسیدي جهت خنثي سازي استفاده ر صورت تماس پوست و يا چشم با مواد اسیدي و يا قلیايي هرگز از مواد قلیايي و يا د  .21

 نكنید.

تواند  در صورت بلع مواد با خاصیت خورندگي مانند اسیدها و قلیاها، هرگز بیمار را وادار به استفراغ نكنید. اين كار مي  .21

 سبب وخیم شدن وضع بیمار گردد.
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