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 :درباره کتابچه 

 (آب ژاول) وایتکساین کتابچه فقط در برگیرنده نکات مهم و ضروری در مواجهه با مخاطرات بهداشتی متانول، اتانول و 

دوین و د( تسوار سطحی از )با هساده و قابل فهم برای عموم مردم می باشد و سعی گردیده در حد امکان به زبان و کلر 

اکاش  هاای   هاا، و فرماول   ،اشکال و عالئم اختصااری  ،و تخصصی  طالحات پیچیدهاز به کار بردن هرگونه عبارات و اص

ا لا   .و سایر پیچیدگی ها خودداری گردیده اسا   نگهداری، لوزی خطر و شماره ی ایمشیکدها ،حروف التینشیمیایی، 
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 نویسنده مسئول مقدمه: 

در دساامبر   برای اولین باار   .می باشد  ۱۹کووید عامل آن ویروس که وس بیماری کرونا ویر

و صدها هزار نفر را مبتال نمود و  دههاو از آن پس  تشخیص داده شد چین ووهاندر  ۲۰۱۹

ژانویاه   ۳۰متاسفانه این بیماری به نقاط دیگر جهان از جمله ایران نیز انتشار یاف  و در روز 

بهداش  اعالم کرد که این اپیدمی یک حال  اضطراری بهداشاتی در ساطب باین الملال      یرکل سازمان جهانیدب ۲۰۲۰

ساختی شادید در   )تواند در برخی از افراد مششر به پشومونی شدید به همراه سشدروم دیسترس حاد  اس  این بیماری می

ای  می تواناد مششار   اختالالت دستگاهی متعدد و در نه )عفون  خون(شوک سپتیک  (تشفس به عل  تشم  آب در ریه

جان خاود و  غریزی برای حفظ  صورتبا شیوع این ویروس به طور طبیعی انتظار می رود افراد جامعه به  گردد.به مرگ 

بهداشتی و دگر مراقبتی روی آورده و با رعای  توصیه های بهداش  فاردی و عماومی و    یمراقبتخود به  ،سایر نزدیکان

. همانطور کاه مای   بر علمی از شیوع و انتقال این ویروس جلوگیری به عمل آورندهمچشین کسب اطالعات از مشاب  معت

جها    در بین مردم استفاده از ماواد گشادزدا بار پایاه کلار      دپر کاربر ی از اقدامات بهداشتی پیشگیرانه رایج ودانیم یک

 .  و پوس  می باشدضدعفونی کششده ها بر پایه الکل جه  ضدعفونی دس اشیا و استفاده از گشدزدایی سطوح و

شااهد  و در پی گزارش مرکاز فوریا  هاای پزشاکی ایاران      در کشور  ۱۹کووید همزمان با شیوع ویروس  اما متاسفانه 

ی و نامتعاارف از  و مرگ و میر ناشی از استفاده غیار اصاول   م زی ،، آسیب های کبدیکوری ،افزای  آمار مسمومی  ها

گشادزداها بار   مواجهه بی  از حد مشاز باا  ن افزای  آسیب های ناشی از غیرصشعتی و تقلبی همچشی الکل های صشعتی،

 مسامومی   و  آب ژاول که در بین مردم به وایتکس شهرت داردالخصوص  علی )عدم رعای  فرمول رقیق سازی(پایه کلر

محصاور مای   قبیل جوهر نمک به ویژه در فضاهای بساته و  رکیب نمودن آن با سایر شویشده ها از تناشی از های شدید 

 باشیم.

پایه کلر و مواد ضدعفونی کششاده   و مواجهه بی  از حد مشاز با گشد زداها بر غیر اصولیناشی از استفاده  با مسمومی   

نیاروی  بااال ) پتانسایل  ایان  از کشاور   متاسفانهعلی الخصوص در قشر جوان جامعه و در پی آن آسیب های وارده الکلی 
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از دس  دادن روز های مفید کاری ناشی از این حوادث خسارات جبران ناپ یر مادی و ا محروم گردیده و ب و فعال( جوان

 .تحمیل میگردد جامعهبه  (مستقیم و غیر مستقیم )هزیشه هایمعشوی 

در خصاوص  سوال بسیار مهم که در این میان مطرح اس  این اسا  کاه آیاا افاراد فاوا از اطالعاات و آگااهی کاافی         

بی بهره بوده اند و یا ایشکه مشاب  اطالعاتی غیر معتبری را برای خاود انتخااب نماوده و باا      ادمخاطرات بهداشتی این مو

ناشی از آن و میر و حتی مرگ  الکلیانشام خود تشویزی دچار مسمومی  ناشی از مصرف غیر اصولی از گشدزداها و مواد 

ان به ایشترنا  و شابکه هاای معتبار اطاالع      علیرغم دسترسی آس این حشم از افراد جامعه جای تأمل اس  .گردیده اند

،بشرها و ساای  وزارت بهداشا   ،ای  هاای دانشاگاههای علاوم پزشکی   سا )از قبیال  و حقیقای  رسانی در فضای مشازی 

در اثر استفاده غیر اصولی باید و با شیوه صحیب مصرف این مواد و مخاطرات بهداشی آنها آششا نبوده  چرا (و..... بیلبوردها

 داده و یا دچار بیماری گردند؟از دس  به راحتی جان خود را 

ساو و   این باشد که سودجویان و فرص  طلباان روش هاای بهتار و جا اب تاری را بارای تبلی اات        یکی از دالیلشاید 

 یو تخصصا  . و یاا شااید پیچیادگی   مخصوصاً فریب قشر جوان و کارآمد جامعه انتخاب نموده اند ن عمومهاسمپاشی اذ

باعا    4بهداشاتی  کدهایو  ۳لوزی های خطر ،۲پاک  گاید ها، ۱ام اس دی اس هاداشتی مواد از قبیل اطالعات بهبودن 

ماواد گشادزدا و    راهشمای برچسب رغبتی برای مطالعه  تری برخوردارند گردیده عموم جامعه که گاهاً از تحصیالت پایین

ن باششد و ترجیب بدهشاد باه اطالعاات غیار     کششده نداشته و به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن از آن گریزا نیضدعفو

 روی آورند.علمی و غیر موثق اما ساده و قابل فهم سودجویان در شبکه های مشازی 

 ،ینگهادار  شاماره  و یمشا یا یکادها  ن،یالتا  حاروف  ، ،یاختصار عالئم ، یتخصصگاها  و دهیچیپ اصطالحاتبه راستی 

که بعضاأ بار روی    کششده الکی مواد گشدزدا و ضدعفونیایمشی  بامرتبط اشکال و  ، جداولخطر یلوز اطالعات مربوط به

 ؟قابل فهم اس  جامعه برای همه افراددرج گردیده ظروف 

                                                           
1
 MSDS 

2
 Pocket Guide 

3
 Hazard diamond 

4
 Guide Health 
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ساله ای که پدر و مادرش به دلیل نداشتن آگاهی و اطالعات  ۵هر انسان بیداری با ششیدن خبر نابیشایی کودک وجدان 

وقتای تعاداد زیاادی از    . می آیاد  ددر امان بماند به در ۱۹ دکوویاز شان فرزندتا  دهیخورانبهداشتی به فرزند خود الکل 

جوانان که جزو با ارزش ترین سرمایه های اقتصادی کشور محسوب می گردند به دلیل دنباله روی از اطالعاات غلاط و   

تقلبای  عتی و و غیر صاش  به مصرف آشامیدنی الکل های صشعتی ۱۹ کوویدبرای در امان ماندن از  غیر علمی سودجویان

 ناشای از ساو   و میار  چشامی و حتای مارگ    ،م زی ،کلیوی ،ی می آورند و در پی آن دچار آسیب های شدید کبدیرو

 ؟رویم که به راستی دلیل این خودکشی چیس  میشوند عمیقاً به فکر فرو میمصرف 

بین آحاد جامعه چیس ؟ در وایتکس  یا همان آب ژاولاستششاا و حتی گوارش ناشی از  ،دلیل مسمومی  های پوستی

باه فراموشای ساپرده     صحیب اساتفاده از آن  با بعد از آن فرا کرده یا روش ۱۹شیوع کووید ماهی  وایتکس قبل از آیا 

روبرو نبوده با این حشم از مسمومی  های ناشی از مواد ضد عفونی الکلی و گشدزداها  ۱۹وید کو چرا قبل از شیوع ؟شده

ف واق  سودجویان و سوداگران مرگ در شبکه هاای مشاازی کاه اساتفاده از دود سایگار و      ایم؟ چرا تبلی ات سو و خال

باا   ،در ذهن افراد جامعه القا می نمایشاد  ۱۹ کوویدقلیان و مواد مخدر را به عشوان یک راه موثر در پیشگیری از ابتال به 

این کشور که همان نیروی جوان و  نسانیعظیم ا های سرمایهاین همه استقبال در بین زنان و مردان مواجه می گردد و 

 ؟ و نابودی سوا می دهد رگفعال میباشد را به سوی م

دیر یا زود به یاری خداوند و با از خودگ شتگی مدافعین سالم  و رزمشدگان خط مقادم   ۱۹ کوویددانیم ویروس  ما می

اما نگران آن سرمایه ، شترل خواهد رسیدشکس  خواهد خورد و به مرحله کمردم، مبارزه با کرونا و همکاری و مشارک  

نگاران آن   .نداشتن اطالعات صحیب بهداشتی در دام اعتیاد گرفتار شودعظیم )نیروی جوان و فعال( هستیم که به عل  

کودکی هستیم که به دلیل خوراندن الکل توسط پدر و مادرش بیشایی خود را برای همیشه از دسا  داده و آن دیگاری   

های  با او همراه می ماند و بسیاری دیگر از هزیشهمدت زمان نامشخص از مسمومی  با گاز سمی کلر تا که عوارض ناشی 

 مشال پرداختن به آن نیس . ین کتابچهتلخ و ناگوار که در ا مستقیم و غیرمستقیم ناشی از این حوادث
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زیر آن و از طرفی با توجه به ایشکه یکی از  ر پیشگیری از عوارض جبران ناپ یرو به مشظو ل ا با توجه به موارد فوا ال کر

آماوزش صاحیب و دسترسای عماوم افاراد جامعاه باه         ۱۹ کوویدویروس  برای مهار ،کشترل مدیریتیاصلی های  هشاخ

 ،میباشاد ویروس با کمترین عوارض و هزیشه هاای جاانبی    و قط  زنشیره انتقالاطالعات شفاف و قابل فهم برای مقابله 

 یبهداشات  مخااطرات بر آن شدیم تا با گاردآوری   حوزه ایمشی، بهداش  حرفه ای و محیط زیس ان تعدادی از کارششاس

علمی و تفسیر آن به زباان سااده و    از مشاب  معتبر( متانول، اتانول، وایتکس و کلرو البته پر خطر ) دپر کاربرماده  چهار

فهم باشد قدم ماوثری در راساتای ارتقاای ساطب     شفاف به طوری که برای همه افراد جامعه با هر سطحی از سواد قابل 

سالم  جامعه برداشته و بتوانیم وظیفه بهداشتی خود را جه  حفظ و صیان  از با ارزش ترین سرمایه کشور که همان 

باا  غیار مشااز   و مرگ و میر ناشی از مواجهاه   ها امید اس  کتاب حاضر بتواند از آسیب .داریمبر نیروی انسانی می باشد

 ا بکاهد.مواد فو
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 ب(متانول )الکل صنعتی یا الکل چو 

 (مردم جان گرفتن یبرا متانول با کرونا رقابت) 

ای بسیار  ماده متانولاین نوع الکل کاربرد وسیعی در صشع  دارد و به عشوان پاک کششده و براا کششده استفاده می شود 

خاصی  ضد  می تواند باع  ایشاد مسمومی  شوداکی( )تشفس( و گوارش )خور استششاا ،سمی اس  و از طریق پوس 

مای تواناد   عمادی(  -)اتفااقی نوشیدن آن  .عفونی و ضد میکروبی آن بسیار کم و در بین الکل ها از همه ضعیف تر اس 

 باع  کوری موق  یا دائم و حتی مرگ شود این الکل به هیچ عشوان مصرف خوراکی ندارد.

باه متاانول   برخی از افراد سودجو در جامعه با افزودن موادی از جمله وایتکس  ۱۹د کوویدر زمان اخیر با شیوع ویروس 

رنگ آن را ت ییر داده که به رنگ الکل طبی در می آید )سفید روشن(، اما تمامی خواص سمی خود را دارد و احتماالً به 

در روزهای اخیار تعاداد    دنبال دارد. دهشد که عوارض زیادی را برای فرد به عشوان الکل طبی یا سفید به خورد مردم می

 دو دلیل این مسمومی  سیر صعودی داشته اس .به احتماالً  اس  که مسمومان با متانول به شدت رو به افزای  بوده 

اند و در حال حاضر در نبود الکل طبی روی به خوردن متاانول آورده و   نخس  این که بعضی از افراد مصرف الکل داشته

ها  ضدعفونی بدن خود در برابر این ویروس به اشتباه آن را مصرف می نمایشد که هیچ کدام از این روش دسته دوم برای

 (الکال طبای  )جشبه علمی نداشته و هیچگونه خاصی  ضدعفونی کششده برای بدن یا جایگزین کردن آن به جای اتاانول  

 .جشبه علمی ندارد

بساتری   ۵بخ  مراقبتهاای ویاژه  و تعدادی هم بسیار بدحال در  هکردتعدادی از بیماران به دلیل وخام  حالشان فوت 

گردیده اند. بشابراین قبل از آششایی با مشخصات فیزیکی و شیمیایی متانول چشاد نکتاه ضاروری را بایساتی باه خااطر       

 بسپاریم:

ز باین باردن   به هیچ وجه از متانول یا الکل صشعتی برای ضدعفونی دس  ها و یا از خاوردن آن بارای ضادعفونی و ا   -۱

 .ماییمشاستفاده ن ۱۹ کوویدویروس 

                                                           
5
 ICU 
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 متانول خوراکی نیس  و خوردن آن مسمومی  کششده و کوری را به دنبال دارد. -۲

سراسار  علاوم پزشاکی    دانشگاههایبرای تهیه الکل ضدعفونی دستها به مشاب  مورد اطمیشان و معرفی شده از سوی  -۳

 .خودداری نماییدجدا رچسب وزارت بهداش  و از تهیه محصوالت فاقد ب شود مراجعهکشور 

 پردازیم. در ادامه به معرفی خواص و ویژگی های متانول و نحوه حفاظ  در برابر آن می
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 متانول

 خواص و ویژگی

)ماهیت و اطالعات مهم( 

 و فرار (شفاف) یک مای  بدون رنگ 

 دارای بوی جزئی الکل 

 اشتعال پ یر 

 ششدگی ندارد.خواص اکسید ک 

 .در صورت جوشیدن به فرمالدئید و دی اکسید کربن تبدیل می شود 

      متانول به تشهایی سمی نمی باشد بلکه در بدن باه متابولیا  ثانویاه یعشای

اسید فرمیک تبدیل می شود کاه بارای بیشاایی باه شادت سامی اسا  و        

 همچشین می تواند مششر به مرگ شود.

  دقیقه(. همچشین  ۳۰تا  ۵گوارش دارد )پس از بل  ج ب سریعی از دستگاه

ج ب خوبی از راه تشفس )ریه ها( و پوس  دارد بخارات متانول به سرع  از 

 شود. های هوایی ج ب جریان خون می طریق مخاط راه

       بین متانول و فلزاتی از قبیل پتاسیم، مشیازیم، اکساید کششاده هاایی م ال

ژن و سدیم در حضور گرما، باریم، برومین، کلرین، پراکسید هیدرو پرکلرات

 خاصی  انفشاری ایشاد می شود.

 تواند حال  انفشاری پیدا کشاد. بخاارات متاانول از     بخارات متانول با هوا می

 هوا سشگین تر اس  و در سطب پایین قرار می گیرد.

 .مخازن نگهداری متانول در صورت گرم شدن می توانشد مشفشر شوند 

 و روی آب قرار میگیرد.اس   رمای  متانول از آب سبک ت 
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عالئم مسمومیت 

  سیستم تشفسی فوقانیتحریک چشم، پوس  و 

 سردرد 

 سرگیشه 

 ضعف و خستگی 

 حال  تهوع 

 استفراغ 

 اختالل بیشائی 

 نابیشائی به دلیل آسیب عصب بیشائی 

  درماتی 

 راههای ورود به بدن

 استششاا 

 گوارش 

 )تماس مخاط و چشم )تماس از راه جلد 

هدف اندام

 چشم 

 وس پ 

 سیستم تشفسی 

 سیستم اعصاب مرکزی 

 دستگاه گوارش 
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اولیه هایکمک

در هنگام پاشیدن یا تماس 

 با چشم

  ۱۵چشم را در حالی که پلک ها را باز نگه داشته اید با آب فراوان حداقل 

 دقیقه شستشو دهید.

  کشیدو بی حرک  مصدوم را آرام. 

در صورت بلعیدن یا 

 خوردن

 یا فوری  های پزشکی تماس بگیرید. با پزشک یا درمانگاه 

 پشومونی شیمیایی باشید. باید مراقب اثرات سمی تاخیری شامل 

 فرد را مشبور به استفراغ نکشید. 

      کاه  کارایی سیستم اعصاب مرکزی و اسایدوز ناشای از متابولیا  هاای

متانول نظیر فرمالدهید بر عملکرد کبد و عصب بیشایی تاثیر می گ ارند که 

)به زبان ساده باا  .درمان شود توسط پزشک بررسی و اه سایر اثراتباید همر

 گ ش  زمان عالیم شدید مسمومی  شروع میشود(

 در صورت تماس پوستی

 و موض  آلوده را با آب و صاابون   لباس های آلوده شده را از تن خارج کشید

 بشویید.

 در صورت تداوم سوزش به پزشک مراجعه شود 

   بشویید. ،از استفاده مشددلباسهای آلوده را قبل 

در صورت تنفس 

 )استنشاق(

   اگر فرد مقدار زیادی از متانول را استششاا نموده سری  او را به هاوای آزاد

 مشتقل کشید.

 .فرد را گرم و در حال  استراح  نگه دارید 

 .فوراً با پزشک تماس بگیرید 
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 نشانگر سرطان زایی
 انول بر روی انساان نشاان داده   هیچگونه اطالعاتی مبشی بر سرطان زائی مت

 نشده اس .

 خاموش کننده مناسب

 کپسول پودر خشک(پودر خشک شیمیایی( 

  کپسول(دی اکسید کربنCO2) 

 کف شیمیایی یا کپسول پودر مرطوب( فوم یا مه آب( 

  غیر )حشم زیاد آب با فشار باال( برای حریق های بزرگ استفاده از ج  آب

 موثر اس .

 جه  خشک سازی  آبپاش از اسپری یا مه متانول  در حریق مخازن حاوی

 و مخازن ذخیره مشاور استفاده شود. )بدون نشتی(ظروف سالم

  تمام مشاب  احتراا شامل سیگار، شعله های باز، جرقه، گرم کششده ها و غیره

 را ح ف نمایید.

  از نگهداری متانول مخصوصا به صورت اسپری ضد عفونی در خودرو متوقف

 پرهیز نمایید. و بدون حرک 

خطرات ویژه ناشی از مواجهه 

متانول یا فرایند تولید یا سوختن 

 آن و تولید گازهای حاصل

 .بخارات متانول ممکن اس  در هوا ترکیبات انفشاری تشکیل دهد 

 مانشاد کاربن اکساید و هیادروکربن هاا پاس از        و خطرنااک  گازهای سمی

 وند.انول در دمای باال تولید می شسوختن و تشزیه مت

تجهیزات حفاظتی ویژه 

 برای مبارزه با حریق

   و لباس )هوا رسان(کپسول تشفسی دارای ماسک تمام صورت و فشار م ب

 حفاظتی مشاسب

      در میان مواد ریخته شده تردد نکشید زیرا ممکن اسا  باه صاورت ناامرئی

 شعله ور گردد.
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 سایر اطالعات مبارزه با حریق

 در بااال  بارای حفاظا    موالً ناامرئی اسا    شعله متانول در روششایی روز مع

 دس  جریان باد بایستید و به کسانی که در مسیر باد هستشد هشدار دهید

اقدامات احتیاطی زیست 

 محیطی

  شوداز حضور افراد فاقد حفاظ  های الزم خالی آلوده با متانول مشطقه. 

 .تمامی مشاب  احتراا  را ح ف کشید 

 آوری و در ظاروف   ه یا ماواد مشاابه جما    مواد ریخته شده را به کمک ماس

 .جم  آوری کشید بسته جه  دف در کامالً 

  از عیشک ضد پاش  مواد، دستک  محافظ، ماسک فیلتر دار جه  بخارات

)مشترک با بخا   آلی، لباس محافظ یکسره و چکمه محافظ استفاده کشید.

 تشهیزات حفاظ  فردی(

 .از آلودگی آب و خاک پیشگیری کشید 

  را به کمک پمپ های ضد انفشار جم  آوری  )حشم باال(ریخته شدهمتانول

 کرده یا جه  کاه  خطر حریق با آب رقیق کشید.

 جابجایی

  از روش های ایمن کار استفاده کشید تا از تماس متانول با چشم و پوس  یا

 استششاا آن پیشگیری شود.

        سایگار   ازدر هشگام جابشایی ظاروف متاانول یاا حضاور در مشطقاه آلاوده

 شود. پرهیزکشیدن و خوردن و آشامیدن 

 .ظروف را کامالً بسته نگه دارید 

  از لیفتراک های ضد انفشار استفاده کشید.در جابشایی ها با حشم باال 

 .سعی کشید میزان تبخیر متانول در حداقل باشد 

 اقدامات ایمشی خطر حریق را کاه  دهید. نبا به بکاربرد 
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 کنترل مواجهه

 ل را استششاا نکشید.ر متانوبخا 

  از سیستمهای تهویه ضد انفشار استفاده کشید.در مواجه با حشم باال 

  و ممکن اس  تا مسافتی حرک  کرده و  بخار متانول از هوا سشگین تر اس

 نش پس از رسیدن به یک مشب  احتراا مشتعل شود و شعله را به نقطه 

 .خود برساند

 مراجعه به کتابچه حدود اس نگه دارید.میزان تبخیر را زیر حد استاندارد تم(

 مشاز ش لی(

 تجهیزات حفاظت فردی

   نیتریل پی  بشد پی وی سی، عیشک مشاسب یا محافظ صورت و دستک

 توصیه میشود.)در بازار به دستک  ضد برش معروف اس (

  در مورد خطر استششاقی، ماسک تیپA مشهز به  نیا ماسک هوا رسا(

 شود. استفادههوا(  کپسول

 از حفاظ صورت و ماسک تمام صورت یا عیشک حفاظتی استفاده شود.  حفاظت چشم

 استفاده شود.رسان در صورت تشاوز از آستانه حدود تماس از ماسک هوا   حفاظت تنفسی

 دستک  ساخته شده از الستیک بوتیل یا نیتریل استفاده شود.  حفاظت از دست ها

 حفاظت از پوست و بدن

 خته شده از الستیک بوتیل یا نیتریل استفاده شود.از لباس محافظ سا 

  لباس های مرطوب و آغشته به متانول را سری  تعویض کشید. )به دلیل

 خاصی  اشتعال پ یری(

 اقدامات بهداشتی
 با استفاده از تهویه ضد انفشار غلظ  بخار را زیر حد مشاز  بسته قدر مشاط

 رید()در مشزل پششره ها را باز نگه دانگه دارید.
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 در شرایط عادی پایدار اس .  پایداری

 شرایطی که باید اجتناب شود

 گرما، جرقه و مشاب  احتراا 

  پرهیز از تماس با اکسیدکششده های قوی 

 ، فلزات قلیایی، هالوژن ها و آمین هااعوامل اکسید کششده، اسید ه  مواد ناسازگار

فراورده های حاصل از 

 تجزیه

 هرسه برای سالمتی مضر و بن و فرمالدهیددی اکسید و مونوکسید کر(

 سمی هستشد(

 تجارب انسانی

 تماس مکرر از راه استششاقی یا پوستی 

 در بدن به ماده سمی ثانویه تبدیل شده و بر سیستم  سمی  سیستمی(

 های مختلف اثر میگ ارد(

 آسیب بیشایی و کوری 

پایداری در محیط و 

 تجزیه پذیری

 زیه میشود.اگر در جم  انتشار یابد تش 

 .انتظار می رود هم در خاک و هم در آب تشزیه شود 

 .بر روی سطوح خشک سریعاً تبخیر می شود 
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 مسمومیت با متانول تظاهرات بالینی: 

 ،اساتفراغ  ،که به صاورت تهاوع   ساع  ایشاد می شود 4عالئم مسمومی  خالص با متانول معموالً در عرض نیم تا 

در این مرحلاه  معموالً بیماران  .خواب آلودگی و تضعیف دستگاه اعصاب مرکزی اس  ،گیشی ،سردرد ،درد شکمی

 .کششد به پزشک مراجعه نمی

و  می انشاماد ساع  به طول  ۲4الی  ۶، که بسته به دوز متانول بلعیده شده پس از آن یک دوره نهفته وجود دارد

واناد  می ت و شدهختالل بیشتر کارکرد بیشایی متعاقب آن اسیدوز متابولیک جبران نشده ایشاد می شود که سبب ا

 .تا کوری کامل مت یر باشد دوبیشینور، اشکال در تطابق  ،از تاری دید و ت ییرات میدان بیشایی دامشه ایدر 

  .تشخیص مسمومی  با متانول اس عاملقویترین  طبیعیوجود تاری بیشایی با وضعی  هوشیاری 

ساع  به تاخیر مای   ۷۲و گاه تا  ساع  ۲4ور معمول شروع عالئم را بی  از به ط با متانول مصرف همزمان اتانول

 .که به کرات در کشور ما به عل  آلودگی همزمان الکل دیده می شود موردی ،اندازد

بای  از  تاخیر در اطاالع رساانی    سریعاً انشام گیرد. ی و آموزش عموم رسانی اطالعبایستی در موارد همه گیری  

 از آنشایی که تشاخیص باه موقا  باروز هماه      ای  قابل توجهی مرگ و میر و ناتوانی همراه اس .ساع  با افز ۲4

گیری اطالع رسانی با رعای  حساسی  ها نق  مهمی در کاه  موارد مرگ و میر و ناتوانی ناشی از آن دارد باید 

ن مسااوی اسا  باا عاوارض     زیرا مراجعه دیرتر مصدوم یاا مصادومی   ،با اقدام سری  از اتالف وق  پیشگیری نمود

 شدیدتر و گاها غیر قابل جبران.
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  مکانیسم اثر 

  تبدیل ماده سمی اولیه به ماده سمی ثانویه( و آسیب به کبد تولید متابولی  سمی اسید فرمیک در بدن(

 و چشم

   اسید فرمیک سمی اس  و در چشم موجب نابیشایی و در مسمومی  های شدید به دلیل اسیدوز شادید و

عصب به عامل آسیب  تولید موضعی فرمالدهید در چشممیشود. ب به ارگان های حیاتی موجب مرگ آسی

 می باشد.و کوری بیشایی 

  مواجهه و تماس روش های 

متانول خالص نیز در بازار ایران برای استفاده به عشوان سوخ  وجود دارد کاه در ماواردی مششار باه مسامومی       

 ر آزمایشگاه ها به عشوان فایکس کششاده    اتفاقی شده اس  متانول خارج دعمدی به قصد خودکشی و یا مسمومی

 .در دسترس می باشد و به طور نادر ممکن اس  مششر به مسمومی  از راه گوارش یا تشفس و پوس  شود

  :مواجهه گوارشی 

وشایدن الکال   اتفاقی و غیر عمدی به دنبال ن . مسمومی شای  ترین راه آلودگی و تماس خوردن متانول می باشد

ای در تعداد زیادی افراد باه صاورت    اتانول آلوده به متانول در برخی کشورها از جمله ایران به صورت اپیدمی توده

 .همزمان دیده شده اس 

  :تماس تشفسی 

و ممکن اسا  در کارخاناه هاای    مواجهه با بخارات متانول در صورت آت  گرفتن یا به جوش آمدن رخ می دهد 

 انول به صورت مسمومی  دسته جمعی دیده شود.تولید کششده مت

 :تماس پوستی 

 متانول به راحتی از راه پوس  ج ب و می تواند مسمومی  جدی و سیستمیک به ویژه در کودکان ایشاد کشد. 
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 :علل شایع بروز مسمومیت با متانول 

 مسمومی  اتفاقی در اثر نوشیدن مشروبات الکلی آلوده به متانول 

 ر خوردن عرقیشات گیاهی حاوی متانولمسمومی  اتفاقی د 

 نوشیدن عمدی به قصد خودکشی 

 استششاا بخار متانول در کارخانه ها و آزمایشگاه ها 

 استفاده از متانول به جای الکل طبی برای ضد عفونی 

 

 هموطنان عزیز 

ا نابیشایی گروهای  گزارش شده که مششر به مرگ و ی کشورمتاسفانه اخیراً مواردی از بل  الکل های آلوده در سطب 

از آنشا که هشوز خطر مرگ و یا نابیشایی برای این قبیل افراد مصرف کششده وجود دارد توصیه  .از افراد گردیده اس 

شود از استفاده از هرگونه مشروبات الکلی و علی الخصوص مشروباتی که توسط افراد سودجو و به شکل تقلبای   می

 .خودداری گرددو غیر استاندارد تولید گردیده جداً 

ساع  اخیر از این قبیل مشروبات استفاده کرده اس  می تواناد جها  اطمیشاان باه      ۷۲در صورتی که فردی در 

 مادافعین   بیمارستان یا مراکز درمانی مراجعه کرده و از عدم بروز مشکل در سااعات آتای اطمیشاان حاصال کشاد     

ان جلوگیری از بروز مشکالت بعدی با در نظر گرفتن سالم  مردم آماده خدم  دهی در این موارد بوده و هدف آن

ری و کاو بدیهی اس  در صورت بروز مشکل و مراجعه دیررس  .راز بیمارانی خواهد بود که به آنان اعتماد کرده اند

 مرگ از عوارض ششاخته شده خواهشد بود که ممکن اس  قابل درمان نباششد

یکان خود اطالع رسانی کرده تا عوارض این مسمومیت به دوستان و نزدموارد فوق را هم وطنان عزیز: 

 به حداقل برسد.
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 اتانول 

ایشااد شاده شامار زیاادی از ماردم باه دنباال اقاالم          ۱۹با توجه به نیازی که اخیراً به عل  شروع ویروس کووید 

ای بااال از  چشانچه اخیراً این مواد بهداشاتی باه دلیال تقاضا     .بهداشتی و مواد ضد عفونی کششده برای خود هستشد

بهداشاتی دسا  باه     مخاطرات اطالعات کافی از سم  مشتریان با کمبود مواجه شده و حاال افراد بدون آگاهی و

مخصوصاً موادی که به دلیل تشابه ظاهری و حتی اسمی مششر به عوارض جبران  ،استفاده از هر ماده ای می زنشد

 .ناپ یری از قبیل کوری و مرگ می گردد

 یست؟محلول اتانول چ 

اتانول یا الکل اتیلیک یک ترکیب شیمیایی با بوی خاص و آت  گیر اس  که با درصد هاای مختلاف کاربردهاای    

حالل بسایار  میشاود. استفاده سازی اتانول به دلیل نقطه انشماد پایین در صشع  ضد یخ دارد. متفاوتی در صشع  

درصاد آن باه عشاوان محلاول      ۷۰محلاول   میشود. استفادهخوبی اس  و در صشع  عطر سازی و رنگ سازی نیز 

ضدعفونی کششده کاربرد دارد اتانول با ت ییر دادن پروتئین و حل کردن چربی میکروارگانیسام هاای آن را از باین    

و اخیرأ سودجویان الکل صاشعتی  می برد البته این عمل فقط در برابر باکتری ها و ویروس ها و قارچ ها موثر اس  

در ادامه به معرفی خواص و ویژگای هاای اتاانول و    لکل طبی)اتانول( در بازار عرضه میشمایشد )متانول( را به جای ا

  .نحوه حفاظ  در برابر آن می پردازیم
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 اتانول

 خواص و ویژگی ها

 )ماهیت و اطالعات مهم(

 :مای  بی رنگ با بوی مشخص خواص فیزیکی و وضعیت ظاهری 

  :باا هاوا مخلاوط هاای قابال انفشاار       این بخار به خاوبی   خطرات فیزیکی

 تشکیل می دهد.

 :اکسید نقره و آمونیااک   ،به آرامی با هیپوکلری  کلسیم خطرات شیمیایی

 . باه سوزی و انفشار مای گاردد   واکش  نشان می دهد و مششر به خطر آت 

نیترات جیوه و یا پار کلریا     ،شدت با اکسیدان های قوی م ل نیترات نقره

 .گردد سوزی و انفشار می ششر به خطر آت ممشیزیم واکش  داده و 

 :درجاه   ۲۰آلودگی این مااده در اثار تبخیار در دماای      خطرات استنشاق

 آرامی به حد زیان آور می رسد. سانتیگراد به

   :ایان مااده چشامها را تحریاک مای نمایاد        اثرات مواجهه کوتااه مادت

استششاا غلظ  باالی بخاار آن ممکان اسا  سابب تحریاک چشام هاا و        

این ماده ممکن اس  سبب تاثیراتی بر دستگاه اعصاب گاه تشفسی شود. دست

 مرکزی شود.

 :این ماده سبب گرفتن چربی پوس   اثرات مواجهه طوالنی مدت یا مکرر

ممکن اس  همچشین تاثیراتی بر دستگاه تشفس فوقاانی و دساتگاه    .شود می

مرکاز  خستگی و فقادان ت تحریک، سردرد، اعصاب مرکزی داشته و مششر به 

ممکن اس  سبب سیروز کبادی  در طوالنی مدت اتانول از راه گوارش  .شود

 همچشین در سیستم تولیدم ل اثرگ ار می باشد. .شود
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 قابلیت اشتعال
  شدیداً قابل اشتعال اس 

 کامال محلول  میزان حاللیت در آب

پایداری

      به شرط نگهداری در شرایط معمولی و عدم مشااورت باا حارارت و شاعله و

 .مواد اکسید کششده پایدار اس 

 ترکیبات ناسازگار
 اکسید کششده های قوی و فلزات قلیایی 

 اثر بر سالمتی انسان

 و خواب آلودگی در سیستم اعصاب مرکزی می کشد. ایشاد حال  سستی 

 .به شدت برای چشم محرک بوده و موجب تحریک دستگاه تشفسی می شود 

 روز ت ییرات و ناهششاری در جشاین  برای پوس  نسبتاً محرک اس  و باع  ب

 انسان میگردد.

 کبد و کلیه ها آسیب ، قلب ،در تماس های مزمن به سیستم اعصاب مرکزی

 کشد. جدی وارد می

 اثر بر محیط کار
 . شدیداً قابل اشتعال اس 

 راه های ورود به بدن

  استششاا 

  گوارش 

  تماس پوستی 

 تماس چشمی 

 اندام هدف

  چشم 

   پوس 

  سیستم تشفسی 

  سیستم اعصاب مرکزی 

 خون 

 سیستم تولید م ل 
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 حریق

  باشد.ظروف نگهداری آن باید در برابر حرارت دارای مقاوم  کافی 

  تشفسی استاندارد ماسکدر مواق  آت  سوزی باید از حفاظ  کامل فردی و 

 نمود.استفاده  )ماسک اکسیژن رسان(

 ل با هوا مخلوط قابل اشاتعال  بخارات آن حتی در دمای کمتر از نقطه اشتعا

تواند به سم  مشبا    آن از سم  ظروف نگهداری می . بخاراتتولید می کشد

 .سوزی در ظروف شوند حرارت حرک  کرده و موجب آت 

  در هشگام وقوع حریق بر روی ظروف محتوی آن آب سرد بپاشید. 

   گاز خشک، برای اطفاء حریق های کوچک از مواد شیمیاییCO2 اسپری ، 

اما در آت  ساوزی هاای   فوم های مقاوم در برابر الکل استفاده نموده  و آب

 .از جریان آب به صورت مستقیم استفاده نکشید بزرگ و وسی 

 ظروف محتوی آن در هشگام آت  سوزی ممکن اس  مشفشر شوند. انفجار

 حفاظت محیطی و نظافت

 (  نوعدر هشگام نش  و ریزش از مواد جاذب نظیر ورمیکولی  ،)ی سایلیکاژل

 .و خاک برای جم  آوری آن استفاده کشید شن، ماسه

 با ابزار ضد جرقه جم  کرده و به مشظور دف  بهداشاتی   بعد از ج ب مواد را

 .در ظروف مخصوص مواد شیمیایی بریزید

 .در محل نگهداری آن باید تهویه مشاسب وجود داشته باشد 

 

 

 جابجایی دستی

 

 

 (مساف  های طوالنیتهویه مشاسب صورت گیرد)خودروی مشهز به با اید ب 

  در هشگام جابشایی ظروف محتوی مای  را در جای خود محکم مهار کرده به

 طوری که امکان سقوط و ریزش نداشته باششد.

  با چشم، پوس  و لباس جلوگیری کشید. از تماس آن 
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 جابجایی دستی

 )ادامه(

 خالی کشید ز ظروفباقیمانده آن را چه به صورت مای  و چه بخار ا. 

 .درب ظروف محتوی مای  کامالً و محکم بسته باشد 

 جرقه و حرارت ممانع  کشید ،با شعله از تماس ظروف پر و یا خالی آن. 

 چکا    ،لحایم کااری   ،جوشکاری ،ظروف محتوی مای  را تح  فشار، برش

 .کاری و سوراخ کردن قرار ندهید

انبارداری 

 اری کشید.حرارت و جرقه نگهد ،دور از شعله 

 در محیطی خشک و خشک و دارای تهویه مشاسب انبار نمایید.  

 پراکساید  ،پرکلرات هاا   دور از ترکیبات ناسازگاری شامل مواد اکسید کششده 

 .اسید کرومیک و اسید نیتریک نگهداری کشید ،ها

  درب ظروف محتوی مای  باید همیشه کامالً بسته باشد. 

 حفاظت مهندسی

  دساتک  الساتیکی   مشاساب و مقااوم در برابار الکال )     استفاده از دستک

 توصیه می گردد. بوتیل(

 تماس با چشم عوارض

  .شدیداً محرک اس  و باع  حساسی  همراه با درد نسب  به نور می شود 

 .باع  آسیب به قرنیه می شود 

 تماس با پوست عوارض

          در حد متوسط باعا  تحریاک پوسا  شاده و در انتهاای انادام هاا ایشااد

 میکشد. )کبودی ناشی از کاه  اکسیژن(یانوزس

 بلعیدنعوارض 

  اساهال و اساتفراغ شاده و قاادر اسا        ،حالا  تهاوع   ،باع  تحریک معاده

خاواب آلاودگی و    ،نقشاد خاو  و افزای   مسمومی  سیستمیک ایشاد کرده

خاواب   ،سارگیشه  ،ساردرد  ،سیستم اعصاب مرکزی و هیشان پ یریتخدیر 

 و مرگ در اثر اختالل در عملکرد تشفسی نماید. ماکبیهوشی،  ،تهوع ،آلودگی
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 تنفس عوارض

        استششاا غلظتهای زیاد آن عالوه بار تحریاک دساتگاه تاشفس بار عملکارد

 ،ساردرد  ،سیستم اعصاب مرکزی تأثیر گ اشته و مششر به حال  های تهاوع 

 .بیهوشی و کما میشود تخدیر، ،سرگیشه

  می کشد.تشفس بخارات آن ایشاد سرگیشه و احساس خفگی 

 مسمومیت عالئم

  پوس  و بیشی چشم، تحریک 

  سردرد 

  سرگیشه 

  ضعف و خستگی 

  بی حالی 

  سرفه 

  آسیب کبدی 

  زایمانی در فرزندان  نقص های تراتوژنیک یااثرات 

  آسیب سیستم تولید م ل 

 اثرات کم خونی 

 

 

 وسایل حفاظت فردی

 

 

 

 

 :پوست 

 تفاده از لباس های حفاظ  فردی برای جلوگیری از تماس با پوساس  

 آن را بشوید. ،باید بالفاصله هشگام آلوده شدن پوس  فرد 

  باه دلیال    توسط اتاانول خایس یاا مرطاوب شاد      فرد های لباسزمانی که

 آن را بیرون آورد.باید بالفاصله  خاصی  اشتعال پ یری
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 وسایل حفاظت فردی

 )ادامه(

 

 

 
 

 :چشم 

 ترجیحاً   جلوگیری تماس با چشماستفاده حفاظ های مشاسب چشمی جه ،

 دارای محافظ دور چشم یا همان گاگل

 :تنفس 

  استفاده از ماسکهای هوارسان 

 

   شرایط اضطراری یا شرایطی که غلظت آالینده مشخص نیست و هم چناین

 :شرایطی که خطر فوری برای زندگی و سالمتی فرد وجود دارد

 تمام صورت با ستقل دارندهای هوارسان م که دستگاهیی استفاده از ماسکها ،

 فشار م ب 

 

 :شرایط فرار 

    ماسک های تصفیه کششده هوا به صورت چانه ای و تمام صورت باا کانیساتر

 مخصوص اتانول

 های هوارسان مستقل دارند. ماسکهای هوارسان که دستگاه 

   هایی که در شرایط فرار توصیه می شاود فقاط باه     ماسکالزم به ذکر اس

و نباید برای انشاام فعالیا     یط خطرناک استفاده می شودمشظور فرار از شرا

در واق  این  .های کاری معمول یا حتی نشات افراد صدمه دیده استفاده شود

دقیقه بارای فارار از محایط     ۱۵یا  ۱۰،  ۵ماسک ها قادرند افراد را به مدت 

 های سمی حفاظ  کششد.
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 کمک های اولیه

 :چشم 

  باه مادت    چشم ها را با مقدار زیادی آب هشگام تماس چشم با اتانول سری

شسته و پلکها را مرتب باز و بسته کشید و فوراً به پزشاک اطاالع    دقیقه ۱۵

 دهید.

 پوست 

  قسام  آلاوده پوسا  را باا آب و صاابون       فوراهشگام تماس پوس  با اتانول

ساری  لبااس را بیارون بیاوریاد و     کارده،   نفاوذ  اگر اتانول به لباس بشویید.

 آب بشورید و فوراً به پزشک اطالع دهید. پوس  را با

   قبل از استفاده مشدد از لباس های آلوده و تماس مشدد آنها با پوس ، آنهاا

 را به خوبی با آب و صابون بشویید.

 :تنفس 

    اگر فرد مقدار زیادی از اتانول را استششاا نموده، سری  او را باه هاوای آزاد

 مشتقل کشید.

 فس مصشوعی بدهید. )دقا  کشیاد ایان کاار     در صورت قط  تشفس به او تش

توسط فرد آموزش دیده و از روشی به غیر از تشفس دهان به دهان اساتفاده  

 گردد. زیرا تشفس دهان به دهان باع  مسمومی  فرد امدادگر می شود( 

 :گوارش 

  بشوشاانید یک یا دو لیوان آب به فرد و هوشیار اس  اگر فرد اتانول را بلعیده 

 ک مراجعه نمایید.و سری  به پزش

 .فرد مسموم را وادار به استفراغ نکشید 

 .اگر بیهوش اس  چیزی به او نخورانید 

 اثرات محیطی

    به طور کلی هیچ اثر قابل توجهی بر روی محیط زیس  ندارد، البتاه اثار آن

 تشخیص داده شده اس .مضر تا حدودی ارگانیسمهای آبزی  بر روی
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 ول و اتانول)عالئم ظاهری( :تشخیص تفاوت در مسمومیت متان 

انشام آزماای  اورژانسای تعیاین     هآنچه در مسمومی  با متانول اهمی  دارد تشخیص سری  و صحیب اس . از آنشاییک 

اتاانول از   باا  مسامومی  متاانول   تفااوت باالیشی در  سطوح سرمی الکل در اک ر نقاط کشور امکان پ یر نیس  ل ا وجود 

 اهمی  خاصی برخوردار اس . 

و اوج عالئم آن در یک الی دو سااع  اول باه    ج ب اتانول یا الکل موجود در مشروبات الکلی بسیار سری  صورت گرفته

 .اس  ...عالئم گوارشی و ،پرحرفی، برافروختگی، شکل مستی 

در صورت بل  مقادیر زیاد ممکن اس  با کاه  سطب هوشیاری و ایس  تشفسی همراه باشاد. آنچاه اهمیا  دارد ایان     

الکل های سمی و خصوصاً متانول دیده نمی  اس  که با گ ش  زمان وضعی  بیمار رو به بهبود می رود. این وضعی  در

 شود. ساع  مراجعه کرده و وضعی  بالیشی او هر ساع  وخیم تر می ۲4شود. بیمار معموالً دیر و به طور شای  بعد از 

انتهاای انادام    ،  بارزی را از خود نشان نداده و به علا  شاوک  عالئم مسمومی افراد دچار مسمومی  با الکل های سمی

کششاد، در صاورتی کاه در     اتانول معماوالً شاکایتی از مشاکالت بیشاایی نمای      مسمومین . سرد و گاه لرز دارند های آنها

 .شده و پاسخ به نور کشد یا بدون پاسخ اس  غیر طبیعی مسمومی  با متانول مردمک ها

عه از دهان بیماران با مسمومی  با اتانول، بوی الکل استشمام می شود. این وضعی  در مواجهه باا  معموالً در زمان مراج

 شود. بیماران دچار مسمومی  با الکل های سمی کمتر مشاهده می

 و اتانول تظاهرات مسمومیت حاد با متانول: 

شود به طوری که پس از دو سااع   زمان بروز عالئم: متانول به سرع  از مخاط دهان و گوارش ج ب جریان خون می 

با متانول خاالص عالئام در    تقریبا تمامی متانول از معده و روده پاک شده و وارد جریان خون شده اس . در مسمومی 

بروز عالئم متانول( الکل اتیلیک آلوده به )کمتر از یک ساع  بروز می کششد ولی در نوشیدن مخلوطی از اتانول و متانول 

بود و میزان تاخیر به نسب  غلظ  اتانول به متانول بساتگی دارد باه طاوری کاه ممکان اسا  عالئام        تاخیری خواهد 

 .ساع  بروز نماید 4۸تا  ۲4مسمومی  با تاخیر 
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در مسمومیت های اتفاقی و غیر عمدی به دنبال نوشیدن الکل اتانول آلوده به متانول به دلیل بروز عالئم تاخیری 

 تر است. تاخیر بیفتد و در اینصورت کوری و مرگ شایع  ممکن است تشخیص و درمان به

 

 تشخیص افتراقی مسمومیت متانول از اتانول 

 :در مسمومیت با متانول 

  بیمار با تأخیر و به صورت دیررس به بیمارستان ) .می باشد ساع  پس از مصرف ۲4معموالً بروز عالئم با تاخیر

 (مراجعه می کشد

 و مشظره برفی تا کوری در طیف های مختلف وجود دارد ونلیاختالل بیشایی به صورت دید ت. 

 بدتر شدن حال بیمار با گ ش  زمان 

  فقدان بوی الکل 

 اس . متانولناشی از مسمومی  با  اتساع مردمک ها بدون پاسخ به نور نشانه آسیب جدی به عصب بیشایی 

 تششج های تکراری به عل  سمی  م زی باال 

 

 :در مسمومیت با اتانول 

 جود عالئم مستی و سرخوشی و اختالل تعادلو 

  پرخونی ملتحمه و پوس 

 استشمام بوی الکل در مواجهه با بیمار 
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 آب ژاول(وایتکس( 

آب ژاول یا هیپوکلری  سدیم که در فارسی به آن مای  سفید کششده و وایتکس )یکی از برندهای تولید کششده( نیز گفته 

زدائی بکار می رود. در خاناه هاا   ه برای گشدزدایی، سفید کردن و بواس  ک ولید و بوی تشد و شدیدی دارد، محلمی شو

و رنگ آن نزدیک به زرد اس  و برای ضدعفونی کردن و سفید کردن لباس ها کاربرد دارد. آب ژاول ماده ای اس  سمی 

  آزاد شادن گااز کلار    خاصی  ضدعفونی کششده آن به دلیل تولید کلر آزاد می باشد. اگر با آب جوش ترکیب شود، باع

 می شود. آب ژاول محلول ناپایدار اس  و در مواجهه با نور و حرارت به تدریج خاصی  خود را از دس  می دهد.

وایتکس یک ماده ضدعفونی کششده اس  و همانطور که به میکروب ها و ویروس ها آسیب می رسااند، باه ریاه هام باه      

د از وایتکس به عشوان ماده گشد زدا به دلیال عادم رعایا  فرماول رقیاق      رساند. استفاده زیا همان میزان آسیب خواهد

می تواند عواقب جبران ناپ یری مانشد آسم و حساسی  ایشاد نموده و در موارد شدید می تواناد مششار باه     سازی با آب

یم و اقادامات  آسیب شدید به ریه های انسان گردد. ل ا در ادامه با خواص و ویژگی های وایتکس بیشتر آشاشا مای شاو   

 حفاظتی و کمک های اولیه در برابر این ماده را می آموزیم. 
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 )آب ژاول(وایتکس

 ماهیت ماده

 :سدیمهیپوکلری   نام شیمیایی 

 :آب ژاول، وایتکس، کلروکس، آنتی فرمین، میلتاون،   نام های متداول

 نئوکلیشر، نئوسپتال، کلر، پارازون و ...هیکلوری ، 

 شکل ظاهری
 لول بی رنگ با بوی قویمح 

 ندارد   قابلیت اشتعال

 کامال محلول اس    میزان حاللیت در آب

 نظاف  و گشدزدایی سفید کششده، از بین بردن لکه، کاربرد

 در صورت نگهداری در شرایط استاندارد پایدار اس  پایداری

ناسازگار ترکیبات

 فلزات، آزیریادین،   آمونیوم، نمک های ،آمونیاکها، آمین  ،نور ،اسید ها

 استونیتریل یل، فشاسید فرمیک متانول، 

 هشدارهای حفاظت شخصی

 اثر بر سالمتی انسان

 .باع  سوختگی پوس  و چشم میشود 

 .بلعیدن، تشفس و ج ب پوستی آن می تواند آسیب جدی وارد کشد 

 .باع  تحریک پوستی می شود 

 .شدت آسیب وارده بستگی به میزان غلظ  محلول دارد 

 اثر بر محیط
 .به شدت خورنده اس  و بیشتر اشیا را تخریب میکشد 
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 تماس با چشمعوارض 

    سوختگی و تخریب بافتی ایشاد می کشد که بسته به غلظا  آن شادت

 تخریب متفاوت اس .

 باع  تحریک پوس  شده و می تواند از طریق پوس  ج ب شود.  تماس با پوستعوارض 

 ی تواند خطر جدی داشته باشد.در صورت نوشیدن م  بلعیدن عوارض

 تنفس عوارض

   تشفس بخارات آن به عل  داشتن گاز کلر سمی بوده و حتی می تواناد

 .و مرگ شود ، ادممششر به تخریب باف  ریه

 کمک های اولیه 

 تماس با چشم

  چشم ها را بشاویید و   آب تمیزسرع  و با استفاده از چشم شوی با به

 .اییدبالفاصله به پزشک مراجعه نم

 تماس با پوست

        بالفاصله همه لباس های آلوده باه ایان مااده را از تان خاارج کشیاد و

در صاورت مشااهده هرگوناه تحریاک      .پوس  را با آب شستشو دهیاد 

 .پوستی به پزشک مراجعه کشید

 بلعیدن و خوردن

  بشویید. دهان را با مقادیر زیادی آب پاکیزه 

 نوشیده شود.عد مقادیر زیادی آب ب  

 نکشید.د مسموم را وادار به استفراغ فر 

 ه سرع  به پزشک مراجعه نماییدب. 

 تشفس بخارات این محلول سمی اس  و باع  مسمومی  میشود. تنفس 

حریق 

 و  فیاوم ولی در زمان حریق  به طور کلی این ماده قابلی  اشتعال ندارد

 .گازهای محرک و یا سمی تولید میکشد

 وف محتوی این مااده در هشگاام   آب ممکن اس  برای خشک کردن ظر

 .مواجهه با حریق مورد استفاده قرار گیرد
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 خطر انفشار ندارد انفجار 

فردی حفاظت

    با اسید ها مخلوط نکشید چون به شدت واکش  داده و گاز سامی کلار

 .آزاد می کشد

 حفاظت محیطی و نظافت

  و با مقادیر زیااد   محل را به سرع محیط، در صورت ریخ  و پاش در

علا   باه   .آب شسته و از طریق فاضالب به طریق بهداشتی دف  نمایید

خاصی  خورندگی و آزاد سازی گاز کلر این ماده بارای محایط زیسا     

 .تواند به شدت مضر و سمی باشد می

دستی جابجایی
 درب ظاروف کاامالً    و نشتی نداشته در هشگام جابشایی دق  کشید هیچ گونه

 .شود گی سری  و شدید اشیاء مختلف مینش  آن باع  خورد .بسته باشد

 دور از نور و در محل تاریک در ظروف تیره رنگ نگهداری شود  انبار داری

 شخصی در زمان کار با ماده احتیاطات                          

 حفاظت مهندسی

  در هشگام کار با این ماده حتماً از سیستم تهویه مشاسب و قوی استفاده

 کشید.

 از پوستحفاظت 

  از تماس آن با  یا نیتریل یا التکس الستیکیبا استفاده از دستک  های

 .پوس  دس  محافظ  نمایید

 از عیشک یا حفاظ مشاسب استفاده کشید.  حفاظت از چشم

 حفاظت از بدن

  در محیط کاراضطراری  یچشم شوضرورت وجود دوش و 

 یمیاییاستفاده از دستک ، لباس و کف  مقاوم در برابر مواد ش 

 حفاظت از تنفس

  اساتفاده  گاز کلار  از ماسک مشاسب به دلیل احتمال آزاد سازی گاز کلر

 گردد.
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 کلر 

کلر یک اکسید کششده قوی اس  که برای سفید سازی پارچه ها و به عشوان ضدعفونی کششده رایج در استخر شاشا ماورد   

س  و دارای بوی بسیار بد، خفه کششده و بسیار سمی اس . استفاده قرار می گیرد. کلر دو و نیم مرتبه از هوا سشگین تر ا

در جشگ جهانی اول از گاز کلر خالص به دلیل سمی  باال به عشوان یک سالح جشگی اساتفاده شاد. گااز کلار در کشاار      

، یکی از بهترین ابزار انسان برای حفظ پاک کششدگی، جرم گیری و میکروب کشای نیاز   بودن  سمی  شدید و خطرناک

 ب می شود. در خیلی از کشورها برای تصفیه آب از این گاز استفاده می کششد.محسو

کلر باع  تحریک دستگاه تشفسی شده و در حال  گازی باع  تورم غشای مخاطی و در حال  ماای  موجاب ساوختگی    

و یاا آب آوردن آن  ریاه  مقدار کششده( می تواند باع  ادم نه  ا مقدار زیاد کلر غلیظ )اماپوس  می شود. مواجهه شدید ب

 که وضعی  بسیار ناگواری اس ، گردد. 

تماس دائم با مقادیر کم کلر، به مرور زمان باع  تضعیف ریه ها گردیده و آسیب پ یری ریه ها را در برابر بیماری هاای  

وجود  گاز سمی و خطرناکدیگر افزای  می دهد. در صورت مخلوط شدن کلر با سایر محصوالت شویشده، احتمال تولید 

 در ادامه با برخی از خصوصیات و ویژگی های این ماده و اقدامات حفاظتی در برابر آن آششا می شویم. دارد. بشابراین 
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 کلر

 تحریک قسم  فوقانی تشفسی و چشم  مبنای تعیین استاندارد

 نشانگر سرطان زایی

 ل  نبود داده هاای  غیر قابل رده بشدی به عشوان سرطان زا برای انسان در واق  به ع

 کافی نمی توان کلر را در رده ی سرطان زاها قرار داد.

کد بندی اثرات با توجه 

 به حدود مجاز مواجهه
 

 :اثرات چشمی که شامل 

 آب مراورید؛ 

 ادم قرنیه؛ 

 نکروز قرنیه؛ 

  تحریک یا سوزش چشم و 

 در چشم. هرگونه درگیری بهداشتی 

 

 وقانی شامل:اثر روی سیستم تنفسی ف 

 اخ شدن تی ه بیشی) قسم  فوقانی سیستم تشفسی(؛سور 

 درگیر شدن قسم  فوقانی تشفسی و 

 .تحریک و سوزش قسم  فوقانی تشفسی 

 

  :اثر روی سیستم تنفسی تحتانی شامل 

 آسم؛ 

 بریلیوزیس؛ 

 برونشی ؛ 

 برونکوپشومونی؛ 

 درگیر شدن و تحریک سیستم تشفسی تحتانی؛ 

 پشوموکونیوزیس؛ 

 فیبروز ریویآمفیزم ریوی و وی، عوارض ریوی شامل ادم ری 
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 مشخصات فیزیکی

    گاز سبز رنگ مایل به زرد با بوی تشد و تحریک کششده )به عشوان گاز ماای  فشارده

 شده ارسال می شود(

  قابل اشتعال نیس  اما اکسید کششده قوی اس. 

مواد ناسازگار یا واکنش 

 کلرپذیر با  

 ونیاک، بشزین، هیادروژن و فلزاتای کاه باه     با موادی مانشد استیلن، اتر، ترپشتین، آم

 صورت قطعات ریز می باششد واکش  انفشاری می دهد.

 استششاا، پوس  و تماس چشمی  راه های ورود به بدن

 م تشفسی.چشم، پوس  و سیست  اندام هدف

عالئم

     ،سوزش چشم، بیشی و دهان، اشک ریزش، آب ریزش بیشی، سارفه، حالا  خفگای

  تهاوع و اساتفراغ، ساردرد، سارگیشه، ادم ریاوی، کااه        درد جشاغ سیشه، حالا 

 اکسیژن خون، درماتی .

 تماس با کلر مای  می تواند حال  سرمازدگی نیز ایشاد کشد 

 

 

 

 

فردیحفاظتوسایل
 

 

 

 

 

 

 

  :پوست 

 کاه  دمای به دلیل این که گاز فشرده کلر در انتشار خیلی وسی  می تواند باع  

محیط شود بشابراین می تواند باع  سرمازدگی شود به همین دلیل الزم اسا  کاه   

 برای جلوگیری از یخ زدگی پوس  از لباس های حفاظتی مشاسب استفاده شود.

 

  :چشم 

    استفاده حفاظ های مشاسب چشمی جه  جلوگیری تماس با چشم، که مای تواناد

 شم به دلیل سرمازدگی شود.مششر به سوختگی چشم و یا آسیب باف  چ
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فردیحفاظتوسایل

)ادامه( 

  :تنفس 

 ماسک کاارتریج دار )تصافیه کششاده هاوا( باا کاارتریج        :در غلظ  های پایین

 مشاسب گاز کلر

 :ماسک های هوارسان )تأمین کششده هوا( با جریان مداوم در غلظ  های باال 

 

 
  شرایط اضطراری یا شرایطی که غلظت آالینده مشخص نیست و همچنین شرایطی

  ای زندگی و سالمتی فرد وجود دارد.ری برکه خطر فو

       هر نوع دستگاه تشفسی هوا رسان و ماسک های هوا رساان تماام صاورت باا فشاار

 م ب  

 

   شرایط فرار 

 تصفیه کششده هوا به صورت تمام صورت و چانه ای و کانیستر مخصوص  یماسک ها

 داشته باشد.گاز کلر که کانیستر آنها در جلو یا عقب وصل می شود 

 انواع ماسک های فرار که شامل سیلشدر دستگاه تشفس باششد. 

 

     الزم به ذکر اس  ماسک هایی که در شرایط فرار توصیه می شود فقط باه مشظاور

فرار از شرایط خطرناک استفاده می شود و نباید بارای انشاام فعالیا  هاای کااری      

 معمول یا حتی نشات افراد صدمه دیده شده استفاده شود.

 دقیقه برار فرار از محیط  ۱۵یا  ۱۰، ۵ین ماسک ها قادرند افراد را به مدت در واق  ا

 های سمی حفاظ  کشد
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 کمک های اولیه

 

 :چشم  

    اگر باف  چشم یخ زده فورا به پزشک مراجعه کشید. اگر باف  چشم مششماد نشاده

و پلک هاا را بااز و بساته کشیاد. اگار      شستشو دهید دقیقه با آب  ۱۵فورا به مدت 

درد، تورم ، اشک ریزش وحساسی  چشم به نور وجود دارد فورا به پزشک  سوزش،

 .مراجعه کشید

 

  :پوست 

  ا اگر سرمازدگی رخ داده اس  سریعا به پزشک مراجعه کشید. نواحی آسیب دیاده ر

دهید به مشظور جلوگیری از آسیب بیشاتر بافا ،    مال  ندهید و آن ها را شستشو

ز مشطقه یخ زده جدا کشیاد. اگار یاخ زدگای رخ     سعی نکشید لباس های یخ زده را ا

 نداده اس  باالفاصله قسم  آلوده شده پوس  را با آب و صابون شستشو دهید.

 

  :تنفس 

      اگر فرد مقدار زیادی از کلر را استششاا نموده، سری  آن را باه هاوای آزاد مشتقال

ال را گرم کشید. و در صورت توقف تشفس، از تشفس مصشوعی استفاده کشید. فرد مبت

 .و در حال  استراح  نگه دارید و فورا به پزشک اطالع دهید

 اطفاء حریق
 از وسایل خاموش کششده مشاسب استفاده کشید. 

 .برای آبزیان بسیار سمی اس  و اجازه ندهید مواد شیمیایی وارد محیط بشوند  اثرات محیطی
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 اتانولنکات ایمنی در مواجهه با متانول و  رخیب 

بسیاری از افراد ممکن اس  محلول ها یا اسپری های حاوی الکل را  در زمان اخیر روسیو ونارک یوعش به دلیل -۱

 (اشاتعال  درجاه  باودن  پاایین  دلیال  باه ) ماواد  این باالی اشتعال قابلی  به توجه با .در خودرو نگهداری کششد

باا   او ی را از ماشین خارج نموده اوی الکلبطری یا اسپری ح ،در زمان توقف خودرو در زیر نور آفتاب بایس  می

 .نمایید پیشگیری خودرو داخل دمای افزای  و گرما تراکم از (سانتیمتر یک حداقل) ها شیشه داشتن نگه پایین

و درب ها را باز گ اشته و  شیشه ها باید ،شود می استفاده خودرو داخل محیط ضدعفونی برای الکلی مواد از راگ -۲

الکل ها در حال  اسپری از نظر آت  گیاری و انفشاار    .روشن نمودن خودرو نمایید پس از چشد دقیقه اقدام به

 .بسیار خطرناک تر از حال  مای  هستشد

آنها را درون ظرف  ،نموده لکلی در مشزل و خودرو اجتشابپارچه تشظیف آغشته به مواد ا و از نگهداری دستمال  -۳

ده از آب و کپسول های اطفاء در صورت آت  گرفتن با استفا .و در اولین فرص  دور بیشدازید داده قراردربسته 

 . آن را مهار کشید حریق

دور از صاورت دربساته   این مایعات را در ظرف های مشاساب و باه    .گیر هستشد نهای  آت  اتانول و متانول بی -4

 .دسترس کودکان قرار دهید

  در برابر حریق در باالدس  جریاان بااد   جه  حفاظ .شعله متانول در روز نامرئی بوده و قابل روی  نمی باشد -۵

 .هشدار دهید ،بایستید و به کسانی که در مسیر جریان باد هستشد

 .شاب  حرارتی جداً خودداری نماییداز قرار دادن اتانول و متانول در مشاورت م -۶

ال پا یری  به دلیل قابلیا  اشاتع   ،مشازل از نگهداری اتانول و متانول مخصوصاً به صورت افشانه های اسپریدر  -۷

در مشازل یک طرح تخلیاه   .خودداری نمایید ،باال در راه پله ها و در محل هایی که دسترسی به آنها آسان اس 

در صورت امکان مطمئن شوید که شما حداقل دو راه خاروج اضاطراری    .اضطراری با بچه های خود تهیه کشید
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هرگز درب  .می توانشد از آن خارج شوند در مشزل دارید و در صورت وقوع آت  سوزی در مشزل اعضای خانواده

 .فاده از قفل چف  شونده قفل نکشیدخروج اضطراری را از داخل با است

طریقاه  از آماده به کار باودن آن،   ضمن اطمیشاندر مشزل و خودرو داشته باشید و حریق  ءکپسول اطفاهمواره  -۸

 از آن را به فرزندان خود بیاموزید.استفاده 

جه  این مسائله خیلای مهام اسا  کاه یااد       بدین  .بچه ها همیشه به بازی کردن با آت  عالقه مشد هستشد  -۹

ید و نکات ایمشای را متشاساب   هرگز آنها را از حریق نترسان .آن را مدیری  و کشترل کششدخطرات چگونه بگیرند 

 به آنها آموزش دهید.، سن با

 .هرگز اسپری افشانه های حاوی مواد الکلی را در دسترس بچه ها قرار ندهید  -۱۰

چارا کاه ممکان     ،اری نکشیاد نگهد باال ارتفاع و قفسه در را ای شیشه ظروف مخصوصاً الکلی مواد ویظروف حا -۱۱

 .ساز شوند ه سقوط و شکسته شدن حادثاس  به عل  

حتماا مشخصاات   الکلی را در بطری های دربسته نگهداری کشیاد و بار روی بطاری هاا      کششده مواد ضدعفونی -۱۲

 .محلول را قید نمایید

مخصوصااً در مکاان    .داری کشید و سعی کشید در دساترس باشاد  در مشزل و خودرو جعبه کمک های اولیه نگه -۱۳

 .ودشهایی که مواد الکلی و گشدزداها نگهداری می 

 طریقه تماس با شماره تلفن های اضطراری را به فرزندان خود بیاموزید. -۱4
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  وایتکس( ایمنی در مواجهه با گندزداهابرخی نکات( 

 (ماساک  و عیشاک  ،دساتک  ، کفا   ،لباس)قبل از شروع عملیات گشدزدایی از وسایل حفاظ  فردی مشاسب  -۱

 .استفاده نمایید

 .در دسترس باشد ،مورد استفاده قرار می گیرد گشدزداجعبه کمک های اولیه باید در هر مکانی که مواد  -۲

 .انشام شودتولید کششده کارخانه ید بر اساس دستورالعمل ایمشی تهیه شده توسط با زداگشدماده  کاربرد هر -۳

آب باه محلاول غلایظ    از اضاافه کاردن    ،هشگام تهیه محلول رقیق همیشه باید محلول غلیظ به آب اضافه شود -4

 .خودداری نمایید

 .لول غلیظ موجب سوختگی خواهد شدتماس پوس  با مح -۵

  .باید از پوش  مشاسب استفاده شودنیز ل رقیق شده در هشگام استفاده از محلو -۶

 .گردد نشاماد با آب سرد یا معمولی بای رقیق سازی محلول گشدزدا -۷

ماواد  شاویشده و   ماواد  باین  تماسیدیگرند و نباید هیچگونه مرحله نظاف  و گشدزدایی دو مرحله جدا از یکدو  -۸

 .گشدزدا انشام گیرد

 ابریشمی و چرم نباید استفاده کرد.پشمی و برای پارچه های  )وایتکس(از آب ژاول -۹

 .ب ضعیف شدن الیاف آنها می شوداندن زیاد پارچه ها در آب ژاول سبخیس -۱۰

 .ب نیس شود و برای وسایل فلزی مشاس موجب خوردگی فلزات می آب ژاول)وایتکس( -۱۱

 .ستفاده نمودان را در محیط های بسته ای بسیار سمی اس  و نباید آ ماده )وایتکس(آب ژاول -۱۲

عبارتی به  .خودداری کرد اًآن باید جد ز قبیلابه همراه جوهر نمک و موادی  آب ژاول)وایتکس(از به کار بردن  -۱۳

را تشاکیل   رزیرا این دو با هم گاز بسیار سمی و کشاشده کلا   ن را با سایر شویشده ها مخلوط نشمائید،دیگر هرگز آ

  .دهشد می
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 .رساند می آسیب آنها به وگردیده  ها ریه و چشم ،پوس م( باع  تحریک سدی ری کلهیپو)آب ژاول  ماده موثر -۱4

 نمایید. پرهیزو چشم  دس  با آن مستقیم تماس از ل ا

کشد و در نتیشاه   می آزاد اکسیژن ،شده تشزیه گرما و نور مشاورت در .اس  ناپایدار آب ژاول )وایتکس( محلول  -۱۵

همچشاین بهتار    .و نیز دور از گرما نگهاداری کارد   درکل ا باید آن را در ظروف  .از شدت عمل آن کاسته می شود

  .می شودو کم اثر زیرا به هر حال در اثر ماندن به سادگی تشزیه  ،اس  محلول ها تازه استفاده شود

ل ا پس از تهیه محلول رقیق  .کشد اثر خود را حفظ می (ساع  ۲4) محلول رقیق شده به مدت حداک ر یک روز -۱۶

بای  از انادازه   محلول را توسط برچسب بر روی ظرف مربوطه قید نماییاد و از تهیاه    ءنقضااغلظ  و تاریخ  ،شده

 .این گشدزدا جداً خودداری شودمورد نیاز 

اجرام از زدودن  ،بشابراین قبل از گشدزدایی .این محلول در حضور ترکیبات آلی غیر فعال شده و تشزیه می گردد -۱۷

 ها ضروری اس . ا بر روی میکروباثیر محلول گشدزدروی سطوح و وسایل برای افزای  ت

 .حتماً آن را دور ریخته و محلول تازه تهیه گردد ،محلول ساخته شده ایان مدت انقضایپبعد از  -۱۸

 طریقه تماس با شماره تلفن های اضطراری را به فرزندان خود بیاموزید. -۱۹
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 تقدیم و تشکر: 

را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دان  رهشمونمان شد و به همششیشی رهاروان   سپاس بی کران پروردگار یکتا

  علم و دان  مفتخرمان نمود و خوشه چیشی از علم و معرف  را روزیمان ساخ .

به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیششد و عقال و مشطاق را پیشاه     ماحصل آموخته هایمان را تقدیم میکشیم و ایشک، 

دانشمشدان، بزرگان، و جاوانمردانی کاه جاان و     وده و جز رضای الهی و پیشرف  و سعادت جامعه، هدفی ندارند.خود نم

و ؛ مادافعین و شاهدای راه ساالم    حافظین و بویژه  میشمایشدمال خود را در حفظ و اعتالی این مرز و بوم فدا نموده و 

جشاب آقای دکتر غالمحسین حلوانی، استادیار و کشور ای برجسته بهداش  حرفه و  همچشین با تشکر از اساتید ارجمشد

گاروه  و مادیر  اساتاد تماام    ،جشاب آقای پروفسور محماد فاام  مدیرگروه بهداش  حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد و 

گاروه بهداشا    و مادیر  دانشایار  جهانگیری، دانشگاه علوم پزشکی همدان و جشاب آقای دکتر مهدی بهداش  حرفه ای 

ماا   مسایر  بارای  روشن هادای  این عزیزان چراغ همواره رهشمون های ارزنده که  دانشگاه علوم پزشکی شیرازی حرفه ا

 میباشد.
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 :منابع 

 ۲۰۱۹-(TLVکتابچه حدود مشاز ش لی ایران ) -۱

 ( IRSSTمؤسسه تحقیقاتی بهداش  و ایمشی ش لی ) -۲

آقابیکلوئی و همکاران، دانشگاه علوم پزشاکی   شیوه نامه برخورد پزشکی با مسمومی  حاد متانول ، دکتر عباس -۳

 ۱۳۹۷ایران، 

4- NIOSH pocket guide to chemical hazards 

5- https://msds.com 

6- https://chemoventory.tcc.fl.edu/chemoventory/msds.php 

7- http://ccinfoweb.ccohs.ca/msds/search.html 

8- http://brandskyddsforeningen.se 

 

  

https://msds.com/
https://chemoventory.tcc.fl.edu/chemoventory/msds.php
http://ccinfoweb.ccohs.ca/msds/search.html
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