
 ، سفید کننده و ضدعفونی کننده خانگی شویندهشیمیایی  مواد از استفاده برای ایمنی نکات

 

در عدد مت شیمیاييمواد  از نامناسب سرطان از جمله عوارض ناشي از استفاده و حتي ريوي، پوستي، چشمي مشكالت

 شتريناز آنجا که بی .کرد پیشگیري آنها از توانمي بهداشتي و ساده ايمني نكات رعايت با هاي خانگي است کهمحیط

آنها  به وطبها نیزمرشويندهعوارض جسماني ناشي از کاربرد ناصحیح  بیشترين ،ها قرار داردخانه بر دوش خانم مسئولیت

ا و ي  ثیر قرار دهدأسالمتي فرد را تحت ت مدت کوتاه صورت حاد و درتواند بهي ناشي از اين مواد يا ميهاباشد. آسیبمي

از  انسرط و مختلف هايآلرژي، چشمي عوارض پوستي،، ريوي مشكالتنمايان شود.  بلندمدت درمرور زمان و بهاينكه 

تواند در اين خصوص توجه به نكات ساده زير ميهاي خانگي است. جمله پیامدهاي ناشي از استفاده نامناسب از شوينده

 تاثیرگذار باشد:زحمتكش ويژه بانوان هدر حفط و ارتقاي سالمت جامعه و ب

 خطرناك دستشويي يا حمام مانند کوچكي فضاي در سفیدکننده مواد با هاکننده پاك يا شوينده مواد ترکیب .1

 فضاهاي در آن استنشاقنمايد. که  آزادخطرناك  هايگاز مواد اين ترکیب شیمیايي انفعاالت و فعل از زيرا است

  .کندمي ايجاد تنفسي شديد عاليم کوچك



 هايحیطم در آنها از يا و مخلوط گرم آب با را آنها که است آن شوينده و کننده پاك مواد از استفاده شكل بدترين .2

  .کنند استفاده دارد، وجود آب بخار که ايبسته

 شوينده يپودرها از استفاده رساند،مي کمتري آسیب که شود استفاده ايکننده پاك و شوينده مواد از است بهتر .3

  .دارد بخار که است ايسفیدکننده ازمواد استفاده از ترايمن بسیار دارند، آنزيم که

 کنید. استفاده استانداردهاي معتبر و کننده پاك ازهمواره  .4

  .کنید خودداريو فاقد تهويه  بسته درفضاهاي هاکننده پاك و شوينده مواد ازمصرف .5

 بايد هاخانم و است خطرناك ريه و پوست چشم، براي بسیار وايتكس و جوهرنمك ازترکیب شده متصاعد بخار .6

  .بپرهیزند جداً ماده دو اين ترکیب از

 کنید روشن را تهويه و باز را هاپنجره کنید، استفاده محافظ هاىماسك از دستشويى و حمام وشوىشست هنگام .7

اي يا کاغذي ساده پارچه هاىماسك از راحتى به کنندهعفونى ضد مواد از بسیارىشود.  برقرار هوا جريان تا

 و بهترين راه حفاظتي تهويه کافي است.  شوند ريه آسیب موجب توانندمى و کنندمي عبور

ها بايستي در ظروف اختصاصي داراي برچسب عرضه شوند. از تهیه کلیه مواد شیمیايي و از جمله شوينده .8

 خودداري کنید. ا نگهداري مواد در اينگونه ظروف و ي اي يا در ظروف متفرقه و فاقد برچسب محصوالت فله

 کار گیريد. شوينده را مطالعه کنید و آن ها با دقت به محصوالت برچسب روي ايمني هايتوصیهحتما  .9

مواد شوينده برخوردار در دريافت صدمات ناشي از  يريسك باالتردر معرض  کودکان و مسن افراد باردار، زنان .11

 مي باشند. 

  .است سازنده دستورالعمل با مطابق موادشیمیايي، دفع و نگهداري استفاده، که شويد مطمئن .11

مي باشند. بنابراين اين مواد در دسترس کودکان قرار گیرد و در صورت  خطرناكها جزء مواد شیمیايي شوينده .12

 ضرورت تحت کنترل و نظارت والدين استفاده شود.   

 رفظ در را ماده بقیه مواد، کردن جابجا صورت در ببنديد، محكم را هاکننده پاك و شیمیايي محصوالت درب .13

 بازگردانید.  اصلي

 ظروف روي برچسب هرگزکنید و  نگهداري ويژه ظروف در را پرخطر شیمیايي مواد حاوي هايفرآوردهکلیه  .14

  .بزنید چسببر آن روي مجدداً شد پوسیدگيپارگي يا  دچار ظروف روي برچسببه هر دلیلي  اگربرنداريد.  را آنها



ناشي  هايهاي انسان  است که بسیار در معرض آسیبعنوان يكي از حساس ترين و حیاتي ترين اندامچشم به .15

از مواد شوينده قرار دارد. هرگز از ورود گازها و بخارات متساعد شده يا پاشش ذرات يا مايعات مواد شوينده، به 

 در شديد هاىزخم ايجاد موجب توانندمى همچنین شوينده موادغافل نشويد. ها چشمويژه هصورت و بسمت 

 آن ستا ممكن مواد اين از ناشى آسیب. باشند داشته همراه به را پلك و چشم کره هاىچسبندگى و شده پلك

 کاهش هتج يا شیلد تمام صورت حفاظتي ازعینك استفاده. برود بین از کامل طوربه بینايى که باشد جدى قدر

  .شودمي توصیه هاچشم آسیب

 فاده،است در انگارى سهل و دقتى بى ،قرارگیرند مواد اين با درتماس است ممكن کنجكاوى علت به کودکان .16

 ياتفاق مصرف. دهدقرارمى خطر درمعرض را کودکان سفیدکننده و کننده پاك مواد کردن جابجا يا نگهداري

 والتمحص .کندمى مواجه مشكل با را بلع عمل و شودمى گوارش دستگاه وسوختگى التهاب به منجر مواد اين

 مانند) موادخوراکي درظروف موادرا اين هیچگاه و کنید نگهداري آن اصلي درظرف همیشه را وشوينده شیمیايي

  .شودمي کودکان توسط مواد اين اشتباهي شدن خورده سبب عمل اين. نكنید نگهداري( نوشابه بطري

 قرار و آزاد هواي از استفاده و سربسته محل از فرد سريع خروج ريوي، مسمومان براي اقدام بهترين و اولین .17

 آرامش ايجاد باعث و کندمي تسهیل را تنفس تازه، هواي استنشاق که چرا هواست جريان معرض در گرفتن

   .است ضروري اورژانس با تماس يا پزشك به ترسريع هرچه ارجاع .شودمي

 ىسوختگ و ديدگى آسیب موجب کار اين زيرا، نكنید استفراغ به وادار را فرد خوراکى، مسمومیت صورت در .18

ودداري توسط مصدوم خ آبدهید. از نوشیدن  شستشو را مصدوم دهان بالفاصله. شودمى گوارش دستگاه بیشتر

 مچنینه. شودمي بدتر وضعیت و شودمي ترسريع آن جذب شود،مي ترکیب آب با شوينده ماده وقتي چونشود 

 .ودش انجام سازي رقیق عمل شیر خوراندن با درمانى مراکز يا بیمارستان به مصدوم رساندن تا است بهتر

 

 علی جعفری

 برنامه مدیریت حوادث شیمیاییکارشناس 

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین


