
   
  

  

  

  

  

دقیقه با  15 چشم ها را به مدت : تماس با چشم - 1

 در صورت داشتن لنز چشمی به. هید آب شستشو د

  .کنید به پزشک مراجعه . سرعت آن را خارج کنید

فورا لباس هاي آلوده را در آورده : تماس با پوست  -2

  .و موضع را با آب و صابون شستشو دهید

سهوي یا  ندر صورت خورد: بلعیدن و خوردن . - 3

سریعا به پزشک  عمدي با هر مقدار از آن می بایست

  .مراجعه کنید

فرد مصدوم را به هواي آزاد برده در : تنفس .-4

صورت لزوم به مرکز درمانی مراجعه کرده یا از 

  .کمک بخواهید 115اورژانس 

 
 

  

  

از دستکش مقاوم در برابر مواد : حفاظت پوستی  - 1

                                  .لباس کار استفاده شودشیمیایی و 

از عینک مقاوم در برابر مواد شیمیایی یا : حفاظت چشم  -2

                                               .حفاظ صورت استفاده شود

از لباس هاي محافظ در مقابل مواد : حفاظت بدن - 3

                                       .           شیمیایی استفاده شود

در مکان هایی که غلظت متانول در : حفاظت تنفسی  - 4

هوا باال است از سیستم هاي هوا رسان یا تهویه ضد جرقه 

براي غلظت هاي باال از ماسک هاي کارتریج . استفاده شود

  .  دار و یا کپسول دار استفاده شود

ده  و از مصرف الکل خویشتندار بو: مسمومیت خوراکی  -5

                                         . و نوشیدنی هاي غیر مجاز خودداري کنید 

  

  

  
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

  درمانی زنجان

  موسوي.. مرکزآموزشی درمانی آیت ا

  مسمومیت با الکل صنعتی 

  )متانول ( 
  

  

  

  

  

  
  آموزش همگانی و بیمارواحد 

  

  

 

در اقدامات اورژانسی 

 مسمومیت با الکل

 پیشگیري



ما  شایع ترین علت مسمومیت با متانول در کشور

ناشی از مصرف مشروبات الکلی آلوده به متانول 

این مسئله در مورد مشروبات الکلی به ظاهر .است

استاندارد تحت عنوان ویسکی، آبجو، شراب 

آنچه به .دربازارهاي غیرقانونی به فروش میرسد...و

عنوان الکل صنعتی استفاده میشود ممکن است 

مواردي در . داراي مقادیر قابل توجهی متانول باشد

نیز مشاهده گردیده که شیشه هاي فروخته شده 

تحت عنوان الکل طبی هم حاوي مقادیر قابل 

متانول به عنوان حالل در .توجهی متانول بوده اند

محلول هاي چاپ و تکثیر ، چسب ها، رنگ، 

 جالدهنده ها و ثابت کننده ها مورد استفاده می

 19- با توجه به شیوع گسترده بیماري کووید. شود 

در کشور متاسفانه مواردي از مسمومیت در اثر 

( خوراکی محلول هاي حاوي الکل اتیلیک    مصرف

اثر مصرف خوراکی متانول به برو حتی مرگ ) اتانول

از عفونت کرونا ویروس  اشتباه و با هدف پیشگیري 

  . بیماران گزارش شده است در برخی از

  

  

مستندات علمی، مصرف خوراکی الکل بر اساس    -1

و یا غرغره کردن اتانول در محوطه دهانی ) اتانول(اتیلیک 

هیچگونه اثري در پیشگیري از عفونت کرونا ویروس جدید 

.است همراه ندارد و با خطر بروز مسمومیت ناشی از اتانول

الکل متیلیک یا همان متانول، ضمن اینکه داراي اثرات   -2

یار ناچیزي در مقایسه با الکل اتیلیک ضد میکروبی بس

است، به علت سمیت باال، مصرف خوراکی آن با ) اتانول(

 .بروز مسمومیت هاي شدید، کوري و مرگ همراه است

بر خالف اتانول که جذب پوستی از پوست سالم ندارد،  -3

میزان جذب پوستی متانول به ویژه در پوست هاي آسیب 

 .سبب بروز مسمومیت شوددیده باال بوده و می تواند 

  با توجه به خصوصیت سمی متانول، مراجع و راهنماهاي-4

معتبر بین المللی، هیچ گونه توصیه اي مبنی بر استفاده از 

متانول جهت ضدعفونی دست، پوست، لوازم و تجهیزات 

  . وجود ندارد پزشکی و سطوح 

  

  ) متانول ( عالئم مسمومیت با الکل صنعتی 
 

، چشم و دستگاه گوارش ) مغز ( دستگاه اعصاب مرکزي 

عالئم مهم . سه عضو هدف در مسمومیت با متانول هستند

  : و اصلی شامل موارد زیر می باشد 

سرگیجه ، تهوع ، استفراغ ، درد شکمی ، درد پشت ، 

کاهش سطح هوشیاري ، هذیان ، تشنج ، ، خستگی و 

خوردن ، قرمزي ضعف ،  سردرد ، عدم تعادل و تلو تلو 

چشم ، اشک ریزش ، نقص در بینایی ، کاهش دید و نهایتا 

کوري ،  تنفس هاي سریع ، تنگی نفس ، افزایش ضربان 

قلب و در مسمومیت هاي شدید کاهش ضربان قلب ، اندام 

  . هاي سرد و مرطوب ، افت فشارخون و شوك 

 

 :توجه کنید        


