
، ػٕذتاً اس  ، ضفاف ٚ لاتُ حُ در آب است. ايٗ ٔايغ تي رً٘ CH3OH ، سادٜ تزيٗ اِىُ تا فزَٔٛ ضيٕيايي ٔتاَ٘ٛ

ٔتاَ٘ٛ تٝ ٔتيُ اِىُ يا  .  ٔختّف ضيٕيايي، پتزٚضيٕيايي ٚ ا٘زصي وارتزد دارد ٚدرصٙايغ ٌاس طثيؼي تِٛيذ ضذٜ

 .اِىُ چٛب ٘يش ٔؼزٚف است

ٚجٛد دارد. اتاَ٘ٛ تٝ راحتي اس دستٍاٜ  خوراکی، استنشالی و پوستیخطز ٔسٕٛٔيت تا ٔتاَ٘ٛ اس طزيك 

رسذ. اوخز ٔتاَ٘ٛ ٔصزفي در وثذ  دليمٝ تٝ حذاوخز غّظت خٛد در خٖٛ ٔي 03تا  33ٌٛارش جذب ضذٜ ٚ در ٔذت 

ضٛد. در  تميٕا اس وّيٝ ٚ ريٝ دفغ ٔيضٛد. تخطي ا٘ذوي اس ٔتاَ٘ٛ ٔس دچار دٌزٌٛ٘ي ضذٜ ٚ اس طزيك وّيٝ دفغ ٔي

 ضٛد ضٛد وٝ تجٕغ آٟ٘ا در چطٓ ٔٙجز تٝ تزٚس وٛري ٔي احز دٌزٌٛ٘ي ٔتاَ٘ٛ در وثذ ٔٛادي تِٛيذ ٔي

 خطرات

ايجاد خطىي ، اس تيٗ رفتٗ چزتي پٛست ٚ تحزيه ٚ سٛسش ٔاليٓ ٔي تٛا٘ذ اس راٜ  تواس با پوست

تٍذارد ٚ سثة واٞص وارآيي آٖ ضٛد ٚ پٛست جذب ضذٜ ٚ رٚي سيستٓ اػصاب احز 

 ٔٛجة وٛري ٚ حتي ٔزي ٔي ضٛد

ايجاد ِىٝ ٞاي تاريه در چطٓ ٚ سثة وٛري ٔي ضٛد ٚ تاػج اِتٟاب غطاٞاي ٔخاطي  تواس با چشن

 ٔي ٌزدد

سٕي است ، ايجاد سٛسش در تافت غطايي دٞاٖ ٚ ٌّٛ ٔي وٙذ . تز دستٍاٜ ػصثي احز  بلعیدى و خوردى

 تٟٛع ، وٛري ٚ حتي ٔزي ٔي ضٛد ٌذاضتٝ ٚ سثة

تخار ٔتاَ٘ٛ سثة سٛسش چطٓ ، تيٙي ٚ ٌّٛ ٚ دستٍاٜ تٙفس ٔي ضٛد ٚ ٞٓ چٙيٗ  استنشاق

 وارايي دستٍاٜ اػصاب ٔزوشي را واٞص دادٜ ٚ تاػج وٛري ٔي ضٛد 

ٔي    CO  , co2تخار ٔتاَ٘ٛ تٝ راحتي در ٞٛا ٔٙتطز ضذٜ ٚ ٔطتؼُ ٔي ٌزدد ٚ تِٛيذ  حریك و انفجار

وٙذ ٚ در صٛرت ٚجٛد غّظت وافي تخار ٔتاَ٘ٛ در احز ٔٙاتغ احتزاق ، حزيك ٚ ا٘فجار 

 حادث ٔي ٌزدد

 کمکهای اولیه

ٔٙطمٝ آِٛدٜ را تزن وزدٜ ٚ در ٞٛاي پان ٘فس ػٕيك تىطيذ ٚ در صٛرت ِشْٚ تٝ  در هنگام هواجهه از راه استنشاق

 پشضه رجٛع ضٛد 

 دليمٝ تطٛئيذ  51چطٓ را در حاِيىٝ پّىٟا را تاس ٍ٘ٝ داضتٝ ايذ تا آب فزاٚاٖ حذالُ  در هنگام پاشیدى یا تواس با چشن 

ِثاسٟاي آِٛدٜ ضذٜ را اس تٗ خارد وٙيذ ٚ ٔٛضغ آِٛدٜ را تا آب ٚ صاتٖٛ تطٛئيذ در  در صورت تواس پوستی

صٛرت تذاْٚ سٛسش تٝ پشضه ٔزاجؼٝ وٙيذ ٚ ِثاسٟاي آِٛدٜ را لثُ اس استفادٜ 

 ٔجذد تطٛئيذ 

 


