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آرايطی يکی اس هسبيل ثْذاضتی هَرد تَجِ جبهعِ است کِ ثِ  اهزٍسُ اهکبى اًتقبل عَاهل ثيوبری سا تَسط لَاسم

 استبًذارد ًجَدى ثزخی لَاسم آرايطی احتوبل اًتقبل آلَدگی ٍ خطزات ًبضی اس ايجبد علت استفبدُ گستزدُ ٍ

استبًذارد ٍ آلَدُ ثِ  توبس هستقين ٍسبيل آرايطی غيز. ّبی هختلف دٍر اس اًتظبر ًيستعفًَت تَسط ثبکتزی 

  .ايجبد ًوبيذ ثبکتزی هوکي است هعضالت ججزاى ًبپذيزی ثزای ضخع هػزف کٌٌذُ

اس جولِ هَاد . چطن استفبدُ هی ضَد ثباّويت تز است ايي هسئلِ ثخػَظ در هَرد لَاسم آرايطی کِ در اطزاف  

ثز رٍی هژُ ّب، خط چطن ٍ ريول است کِ ثز اسبس گشارضبت قجلی ًقص  هَرد استفبدُ در لجِ پلک ٍ آرايطی

 در غَرت ثی تَجْی هػزف کٌٌذُ ًسجت ثِ. عفًَتْبی ثبکتزيبيی چطوی حبئش اّويت است ريول ٍ خط چطن در

ثبعث اًتقبل ثبکتزی  هجذدًگْذاری غحيح، هوکي است آلَدگی در لَاسم آرايطی ايجبد گزدد کِ در اثز استفبدُ 

ٍ ثستِ ثٌذی دچبر آلَدگی هی گزدًذ ٍ ثِ  گشارش ضذُ کِ گبّی لَاسم آرايطی در سهبى تَليذ. ثِ چطن خَاّذ ضذ

  .دست هػزف کٌٌذُ هی رسٌذ

کبئَليي، هَاد ًگْذارًذُ ٍ رًگ ّبيی اس جٌس  هَاد اغلی تطکيل دٌّذُ خط چطن ٍ ريول ضبهل تبلک،  

اس آًجبيی کِ ايي گزٍُ اس لَاسم آرايطی در غَرت آلَدگی هی . ثبضذ ٍم، آّي ٍ کزٍهيَم هیاکسيذّبی آلَهيٌی

 خطزاتی در چطن گزدًذ، ثبيذ در هَقع تَليذ ايي لَاسم دقت فزاٍاًی در جلَگيزی اس حضَر تَاًٌذ ثبعث ثزٍس

آًْب، ثبيذ توْيذاتی در جْت  رر اسثِ عالٍُ ثب تَجِ ثِ استفبدُ هک. ثبکتزی ّبی آلَدُ کٌٌذُ در ايي هَاد ثعول آيذ

ثذيي هٌظَر اس هَاد ًگْذارًذُ . لَاسم ثِ کبر رٍد جلَگيزی اس رضذ ثبکتزی ّبی آلَدُ کٌٌذُ در حيي هػزف ايي

  . کٌٌذُ استفبدُ هی ضَد ثزای جلَگيزی اس رضذ عَاهل آلَدُ

. يب اٍرُ است (Imadazolidinyl) ل، ايوبداسٍليذًی (Parabens) هعوَالً هَاد ًگْذارًذُ ضبهل پبراثي ّب  

تزکيجبت آلی ٍ غيزآلی هَجَد در ريول ٍ خط چطن هی تَاًٌذ ثِ عٌَاى يک  اگز هَاد ًگْذارًذُ ًبهٌبست ثبضٌذ،

تَجْی هػزف  ثب ايي ّوِ، در غَرت ثی. ثزای رضذ ثعضی اس ثبکتزی ّب ضزايط هٌبسجی را هْيب ًوبيٌذ هبدُ غذايی

سيبدی ثبکتزی، آلَدگی در لَاسم  ُ ًسجت ثِ ًگْذاری لَاسم هشثَر هوکي است کِ در اثز ٍارد ضذى هيشاىکٌٌذ

  . اًتقبل ثبکتزی ثِ چطن خَاّذ ضذ آرايطی ايجبد گزدد کِ در اثز استفبدُ هجذد ثبعث

ی، حذاکثز دقت را در پزّيش اس استفبدُ اس ايي لَاسم آرايص ثب تَجِ ثِ هطبلت فَق تَغيِ هی گزدد، افزاد ضوي  

ّوچٌيي درغَرتيکِ افزاد اغزار ثِ هػزف لَاسم فَق دارًذ ، در هػزف . ثٌوبيٌذ جلَگيزی اس آلَدُ ضذى چطن

ّبی  تَغيِ هی ضَد فزآٍردُ. ًگْذاری غحيح آًْب کَضب ثبضٌذ تب هيشاى آلَدگی ثِ حذاقل ثزسذ درست ٍ

در ٌّگبم خزيذ لَاسم آرايطی  .فزٍضگبُ ّبی هعتجز تْيِ کٌٌذآرايطی ٍ ثْذاضتی هػزفی خَد را اس دارٍخبًِ ّب ٍ 



 اس. ٍسارت ثْذاضت، درهبى ٍ آهَسش پشضکی درج ضذُ ثز رٍی آى تَجِ ًوبيٌذ طرح شبنمبرچسب  حتوبً ثِ

لَاسم آرايطی کِ در  ّوچٌيي،. دريبفت فزاٍردُ ّبيی کِ ثزچست آًْب هخذٍش يب پبرُ گزديذُ خَدداری فزهبئيذ

. اًقضبء ثزای هػزف هٌبست ًوی ثبضٌذ يزّب ّستٌذ دچبر فسبد سٍدرس ضذُ ٍ عليزغن داضتي تبريخهعزؼ ًَرگ

  .ًگْذاری هحػَل تَجِ ضَد ثٌبثزايي السم است در ٌّگبم خزيذ ثِ ضزايط

لَاسم . غيز اس سهبى هػزف، درة آى کبهالً ثستِ ضَد ثِ. ّزگش فزآٍردُ ّبی آرايطی ثطَر هطتزک هػزف ًطَد  

ًگْذاری ضَد سيزا ًَر سجت تجشيِ هَاد ًگْذارًذُ هَجَد ٍ کبّص اثز آى ّب هی  ی دٍر اس آفتبة ٍ گزهبآرايص

هػزف هحلَل  ّيچگبُ ثِ هحػَل آرايطی آة اضبفِ ًکٌيذ، هگز ايٌکِ افشٍدى آة ثخطی اس دستَرالعول .گزدد

  .اکتزی ثِ داخل آى هی ضَدة استفبدُ اس آة ثشاق ثزای هزطَة کزدى هحػَالت خطک ضذُ سجت ٍرٍد. ثبضذ

 


