
منزلخطرناكدر ماده 10

كهتحقيقات نشان و، نيتروبنزن فرمالدئيدموادي مانند داده از ناپتلين، كلريد متيلين و استفاده سرطان زا هستند

يا آنها بايد ممنوع .شودمحدودو

و تركيبات سمي اين مواد بيماري هايي مانند سرطان كبد و مغز ها، كليه و مخاطيبروز حساسيت راي پوستي و آسم

.به همراه دارند

و ما بخش زيادي از اين مواد در طول روز مورد استفاده ما قرار مي گيرند تعدادي از آنها بخش جدايي ناپذير زندگي

و كاهش هزينه ميشودتوصيه. شده اند مي هاي درماني كه هر ساله به دولت براي گسترش بهداشت عمومي تحميل

.شود موادي كه در ذيل نامبرده مي شود حتي االمكان از محيط زندگي حذف شود

:خوشبو كننده هاي هوا-1

و مستر اين ماده مشكالت زيادي را به همراه دارد اين مواد شامل تركيبات و فرمالدئيد هستند استفاده مداوم ناپتلين

و آلرژي هاي حاد مي شود، به گفته متخصصان بايد به جاي آنها از زئوليت يا ديگر و باعث بروز بيماري هاي ريوي

.خوشبوكننده هاي طبيعي استفاده كنيد

:وسايل نقاشي-2

و چسب و حالل ها اغلب شامل مواد سرطان زا هستندرنگ ها .هاي الستيكي، رنگ هاي اكريليك

:وسايل اتومبيل-3

و روغن ها داراي مواد سمي هستند و محل زندگي خود نگهداري كنيد. بيشتر اين مواد .آنها را دور از خانه

ها-4 :شمع

تنها از شمع هايي استفاده كنيد كه از موم. اب كنيداز شمع هاي معطري كه هنگام احتراق دوده توليد مي كنند اجتن

و در تهيه آنها از فتيله نخي استفاده شده باشد .ساخته شده باشند

:شامپوي فرشو پرده-5

.تا حد امكان از شوينده هاي ساخته شده با مواد طبيعي استفاده كنيد

:خشكشويي-6



در صورت استفاده از خشكشويي مطمئن شويد. استفاده مي شود در خشكشويي لباس ها از تركيبات پلي اتيلن دار

.كه از شوينده هاي دي اكسيد كربن دار يا جوهر ليمو به جاي مواد پلي اتيلن دار استفاده شده باشد

:حشره كشها-7

.هرگز از حشره كش هاي حاوي ليندان استفاده نكنيد

ها-8 و جال دهنده :رنگ ها

.نيز شامل تركيبات سرطان زا هستند اين مواد شيميايي

:مواد ضد عفوني كننده-9

.سعي كنيد از موادي استفاده كنيد كه شامل تركيبات طبيعي هستند

:مايكروويو- 10

.از گرم كردن غذا درظروف پالستيكي با مايكروويو جدا خودداري كنيد

.سالمتي خانواده را تا حدود زيادي تضمين مي كند ماده10حذف يا تغيير اين

و تنظيم  مهندس سعيد گودرزي: تهيه


