
FÜMĠGANTLARIN 

ZEHĠRLĠLĠĞĠ  ve

ZEHĠRLENMELERDE

ALINACAK

ÖNLEMLER



M . BROMĠDĠN ĠNSANLARA VE SICAK KANLILARA ETKĠSĠ

Bu ilacın insan ve memelilere etkisi gaza maruz kalma
süresine göre değiĢir.

Hemen ölüm yaratmayan yoğunlukları , insanlarda sinirlilik 
meydana getirir. 

Yüksek yoğunlukları ise, burun ve akciğer yolu ile dolaĢım 
sistemine geçer ve sonuç ölüme kadar gidebilir.

Zehirli gazın belirtileri maruz kalınan YOĞUNLUK ve SÜREYE
göre 30 dakika ile 48 saat içerisinde görülür.



Sıvı veya gaz halinin insan 

cildine temas etmesi ile lokal 

ciddi kabarcıklar oluĢur.











Ġnsanlar , bu gazın 20 ppm (hacmen %1 veya m ³ e 16-20 gr )

geçen dozlarına devamlı olarak maruz bırakılmamalıdır.

Bu miktar 8 saatlik bir çalıĢma günü için limit eĢiğidir . 

Daha yüksek yoğunluklarında haftada bir kez olmak üzere :

Örneğin : 100 ppm de 5 dakika  kalabilirler .

20-100 ppm yoğunluklarda M.Bromide maruz kalanlarda 

ciddi sinir bozuklukları görülür.

100-400 ppm lik yoğunluğa birkaç saat maruz kalanlarda 

ciddi hastalık veya ölüm görülebilir. 



HĠDROJEN FOSFĠT ĠLE FÜMĠGASYONDA 

ĠSE

Haftada 5 günlük çalıĢma günü ve günlük 8 

saat çalıĢanlar için sınır konsantrasyon 0,3 

ppm dir.

ÇalıĢanlar için maximum konsantrasyon 15 

dakikalık periyotlar halinde aralarda 60 

dakikalık dinlenmeler verilerek 1 ppm

olabilir. 



Fumigasyonda kullanılan fumigantlar , 
böcekler kadar sıcak kanlı canlılara da 
oldukça etkilidir.

Alınan her türlü korunma tedbirine rağmen 
ufak yada ciddi anlamda zehirlenmeler 
meydana gelebilir. 

Fümigantlar nedeniyle oluĢabilecek 
GENEL zehirlenme belirtileri Ģunlardır  
:



1-BaĢ ağrısı ve  baĢ dönmesi



2-Solunum yetmezliği



3-Bulantı ve kusma



4-Çift yada bulanık görme



5-Karın ağrısı yada ishal



6-Kulak çınlaması



7-Boğaz kuruması



8-Titreme



9-Yorgunluk hissi



10-Sendeleyerek yürüme veya baygınlık



11-KonuĢma güçlüğü,zihin karıĢıklığı, 

dalgınlık



12-ĠĢtah azalması



13-Ağızda madeni bir tat



FÜMĠGANT KAZALARINA KARġI GENEL 

ĠLK YARDIM
Fümigantı solunum yoluyla alma 

, 

üzerine dökülme gibi kazalarda 
zehirli 

kimyasal maddelere karĢı ne 
gibi önlemler alınması gerekir .

ZEHĠRLENMEYE KARġI ĠLK YARDIM

TEDBĠRLERĠ

Ġlk yardıma  derhal baĢlanmalıdır . 

Mümkünse bir kiĢi doktor çağırmaya 

gönderilir . 

Diğeri gerekli  ilk yardım müdahalelerini

yapar.

Ġlk yardım müdahalesi için bir tereddüt 
varsa

vakit geçirmeden doktora  haber verilir . 



DOKTOR GELĠNCEYE KADAR YAPILACAK 

ĠġLER

ZEHĠR SOLUNUM YOLUYLA  VÜCUDA  ALINMIġ ĠSE ;

1-Hasta , yürümesine izin verilmeden  , taĢınarak  

derhal temiz havaya  çıkarılmalıdır .



2-Bütün  pencere ve kapılar açılmalıdır .



3-Bütün sıkı çamaĢırları gevĢetilmelidir .



5 – Hastanın üĢümesine engel olmak için 

üzerine battaniye vb. ile örtülmelidir



6 – Hasta  olabildiğince sakin bırakılmalıdır .



7 – Eğer hasta baygın halde ise loĢ bir odada  

yatağa yatırılmalıdır . Gürültü ve patırtıdan

kaçınılmalıdır .



8 – Herhangi bir çeĢit alkol kesinlikle 

verilmemelidir .



DERĠ YOLU ĠLE ZEHĠRLENMELERDE ;

1 – Cilt su ve sabunla  bolca yıkanmalıdır .            

Cildi yıkamada süratli davranılması 

zararın azaltılması bakımından önemlidir .

2 – Ġlacın sıçradığı eldiven  , çizme , elbise 

gibi giysiler hemen çıkarılmalıdır .



GÖZ YOLU ĠLE ZEHĠRLENMELERDE

1 – Göz kapakları açık tutularak , akan su  ile 
özenle yıkanmalıdır .

Birkaç saniyelik gecikme zararın fazlalaĢmasına 
neden olur . 

2 – Doktor gelinceye kadar yıkamaya devam            
edilmelidir . 

3 – Herhangi bir kimyasal madde kullanılmamalıdır 
. Aksi halde zarar oranı artabilir .



GEREKLĠ  TELEFONLAR

ZEHĠR  DANIġMA HATTI   :  114

HIFSIZSIHHA  :  0.800.314.79.00

HACETTEPE   :  0.312.311.89.40   /   433.70.01



TeĢekkür eder , sizlere sağlık ,

mutluluk ve baĢarılar dilerim .

RIFAT YILDIRIM KOCA


