
 

 

 

 

 به مناسبت هفته اول آبان، هفته مبارزه با مسمومیت ها
 خرید، فروش و استفاده از قرص برنج (فسفید آلومینیوم)

  هرگز!                                                                          
عنوان جونده کش و حشره کش موثر، براي محافظت از قرص برنج با نام علمی فسفید آلومینیوم، یک ترکیب شیمیایی است که به 

غالت در زمان نگهداري در انبار و در مواقع حمل و نقل در کشورهاي در حال توسعه استفاده فراوانی دارد. این ماده بسیار سمی 
اده شیمیایی جذب است. این قرص در تماس با آب یا بخار آب تولید گاز فسفین، آمونیاك و دي اکسید کربن می نماید. این م

 ت مسمومیت از هر دو طریق باالست.پوستی نداشته و طریق اصلی تماس براي ایجاد مسمومیت مسیر خوراکی و تنفسی است. شد

دنبال تماس قرص با اسید معده، آزادسازي گاز فسفین و طی چند دقیقه پس از بلع شروع می شود. ویژگی هاي سمیت ه عالیم ب
، تاکیکاردي، تاکی پنه، اسیدوز و هیپوتانسیون است. سیر مسمومیتی فسفید آلومینیوم از شکمی، بیقراريشامل: استفراغ، درد 

ساعت اول بدنبال مسمومیت اتفاق می افتد. مسمومیت  48- 24تهوع و استفراغ تا نارسائی چند ارگانی و مرگ است که بیشتر طی 
عروقی، هیپوتانسیون، اسیدوز شدید و نارسایی حاد کلیه، شایع ترین  - قرص برنج با درصد باالي مرگ همراه است. نارسایی قلبی

 عوارض مسمومیت با فسفید آلومینیوم و از علل مرگ هستند.

  از خانواده خود محافظت کنید با توجه به نکات ذیل

از سموم صنعتی و کشاورزي در محیط منزل استفاده ننمایید. این سموم  .1
 هد انداخت.سالمت خانواده را به خطر خوا

(قرص برنج) یک کاالي قاچاق است. بنابراین عرضه آن  سم فسفید آلومینیوم .2
 و عطاري ها ممنوع و داراي مجازات می باشد. ومتوسط فروشنده هاي سم

براي می تواند جبران ناپذیر باشد. با قرص برنج یب ناشی از مسمومیت آس .3
با جایگزین نمودن این  پیشگیري از آفت زدگی غالت و حبوبات در منزل،

 خانواده خود را محافظت کنید.سم با سیر و نمک 
انند سم قرص برنج در منزل، آشپزخانه و محصوالت خطرناك ماز نگهداري  .4

 کمد اجتناب نمایید.



 تنفس گاز متصاعد شده از قرص برنج می تواند منجر به مرگ شود. .5
(مادر و دو  بر اساس گزارشات واصله، سه نفر از اعضاي یک خانواده .6

کودك) در اثر استنشاق تدریجی گاز حاصل از قرص برنج داخل 
کیسه هاي برنجی که در گوشه اتاق نگهداري می کردند، فوت نموده 

 اند.
در صورت مسمومیت اتفاقی یا تعمدي با قرص برنج، مصدوم باید  .7

 بدون اتالف وقت به بیمارستان منتقل شود.
سموم رسمی کشور و  به رغم حذف سم قرص برنج از فهرست .8

ممنوعیت عرضه قرص برنج در عطاریها و سم  فروشی ها، این سم 
 توسط قاچاقچیان به کشور وارد می شود.  

از خرید قرص برنج قاچاق و نگهداري و مصرف آن در منزل که باعث  .9
 .نماییدبه خطر انداختن جان عزیزانتان خواهد شد خودداري 

 
 

  آرایشی و بهداشتیمدیریت نظارت بر مواد غذایی، 
 کارشناس مرکز اطالع رسانی غذا، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی -فرناز جزءدائمی


