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دارد

معاون محترم غذا و دارو 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

موضوع: پیشگیری از مسمومیت ناشی از مواد ضدعفونی کننده

با سالم و احترام؛

با توجه به ضرورت استفاده از ترکیبات ضدعفونی کننده موثر بر ویروس کرونای جدید به منظور حفظ بهداشت شخصی و 
عمومی و با هدف اطالع رسانی درخصوص خطرات و مسمومیت ناشی از مصرف این ترکیبات، به پیوست اطالعات مرتبط با روشهای 
پیشگیری، عالیم و اقدامات اولیه در مسمومیت ناشی از مواد ضد عفونی کننده شایع موثر بر ویروس SARS-CoV-2 ، بر اساس 
برنامه بین المللی ایمنی شیمیایی سازمان جهانی بهداشت(IPCS) جهت استحضار و اطالع همکاران گروه پزشکی ارسال می 

گردد. 
همچنین به دلیل مشاهده موارد متعدد از مسمومیت ناشی از استفاده نادرست از ترکیبات شوینده در منزل، خواهشمند است 
متن تهیه شده در پیوست این نامه (پیشگیری از مسمومیت شوینده های خانگی) که حاوی هشدارهای الزم در زمینه پیشگیری از 

مسمومیت با این ترکیبات می باشد، به نحو مقتضی اطالع رسانی عمومی شود.

http://www.fda.gov.ir/
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 فرآورده هاي شوینده و ضدعفونی کننده خانگی  با پيشگيري از بروز مسموميتاصول 

 

در سال جاری با پیش از شروع تعطیالت نوروز، بر اساس سنتی قدیمی، نظافت و شستشوی خانه ها آغاز می شود. 

کار دوچندان در کشور، اهمیت شستشو و ضدعفونی محیط زندگی و محل  19-توجه به همه گیری بیماری کووید

شده است. بطوریکه با ضدعفونی سطوح و دستها، رعایت بهداشت، ماندن در منزل و حفظ فاصله فیزیکی با دیگر 

 افراد، می توانیم کمک بزرگی به حفظ سالمت خود و خانواده مان بنماییم.

 یمیایی می تواند خطراتباید توجه داشت که استفاده نابجا و بدون آگاهی از مواد شوینده و پاک کننده شهمچنین 

 جبران ناپذیری را ایجاد نماید. بنابراین با رعایت نکات زیر سالمت خود را تضمین نمایید:

در نور كافي برچسب روي بسته بندي را مطالعه نموده و شوينده در هنگام استفاده از فرآورده هاي شیمیايي همیشه  .1

 .تاريكي مي توانند خطرناك باشد يي د رسپس مصرف نمائید. استفاده از داروها و مواد شیمیا

در هنگام استفاده از مواد شیمیايي و فرآورده هاي شوينده و پاك كننده، پنجره ها را باز كنید تا هوا به خوبي در محیط  .2

نند بخارات سمي ايجاد مي كمانند وايتكس)مواد با پايه هیپوكلريت سديم( بسیاري از اين تركیبات جريان داشته باشد. 

 كه به مخاط دهان، بیني و ريه صدمه مي زند.

در زمان نظافت سطوح و استفاده از تركیبات شوينده و پاك كننده از دستكش الستیكي ، كفش جلوبسته و درصورت   .3

 امكان، ماسک استفاده نمايید.

د. بخارات و جداً خودداری کنی و الکل لک بر، از اختالط مواد شیمیایی مانند جوهر نمک و مواد سفید کننده  .4

 گازهای ناشی از این اختالط بسیار سمی و خفه کننده می باشند.

سموم حشره كش الك پاك كن، خانگي مانند جوهر نمک، مواد شوينده و لک بر،  نظافت بسیاري از داروها و محصوالت  .5

م ماس با پوست و چشو جونده كش )مانند مرگ موش(، تینر، ضديخ، بنزين و نفت مي توانند در صورت بلعیده شدن و ت

 سمي باشند.بسیار و يا در صورت تنفس، 

هیچ ظرف دربسته اي از دسترسي  و دقت نمايید كه همیشه پس از استفاده از مواد شیمیايي سريعاً درب آن را ببنديد .6

 كودكان در امان نیست.

و 115، با مركز اورژانس استنشاق نمودبخارات آن را و يا  را بلعید و سمي ماده اي غیر خوراكي نزديكان شمادر صورتیكه   .7

 تماس بگیريد. 190يا مركز اطالع رساني داروها و سموم 

هیچگاه این فرآورده را همیشه در ظرف اصلي آن نگهداري كنید.  داروهاو  محصوالت شیمیايي و شوينده، نفت و بنزين .8

. اين عمل سبب خورده شدن اشتباهي اين مواد ها را در ظرف مواد خوراکی )مانند بطری نوشابه( نگهداری نکنید

 و مسمومیت شديد ايشان خواهد شد.توسط كودكان 

در ارتفاع باال و در كمد مجهز به ، بهداشتي را دور از دسترس كودكان -آرايشي يهاداروها، محصوالت شوينده و فرآورده  .9

 نمايید. يدارقفل نگه

 شیمیايي و شوينده داخل ظرف زباله، آن را آبكشي نمايید.قبل از دور انداختن ظروف حاوي مواد   .10

، الكل و بسیاري از خودداري نمايید و همچنین شعله آتش از قرار دادن ظروف حاوي مواد شیمیايي در كنار مواد غذايي   .11

 تركیبات ضدعفوني كننده قابلیت اشتعال دارند.

ان در كودك تی. خطر مسمومديیاجتناب نما ييشوظرف ريز يدر كمدها ، ضدعفوني كننده و الكلندهياز قرار دادن مواد شو  .12

 باال است.  اریبس قيطر نياكنجكاو از نوپا و 



كودهاي كش و كش، سموم حشره، بنزين، نفت، سموم علفكنپاكشهیضديخ، ش الكل، محصوالت خطرناك مثل ياز نگهدار  .13

 .ديیمنزل اجتناب نما اطیو ح نگیبدون قفل در پارك يدر كمدها بر، تركیبات لوله بازكن، جرم گیر و لكه باغباني

 نمايید. . خانه خود را نسبت به بروز مسمومیت ايمن دهنديدر منازل رخ م هاتیاز مسموم %90به  کينزد   .14

 15تا  12سرما فصل مسمومیت غیرعمدي در كشور ما است و شیوع آن در  نيتركربن كشنده دیمسمومیت با گاز منو كس  .15

 درصد است.

ان در محیط جري يخوبتا هوا به دیها را بازكنكننده پنجرهشوينده و پاك يهادر هنگام استفاده از مواد شیمیايي و فرآورده  .16

 داشته باشد.

ي بهداشتي، درب و پنجره را باز گذاشته و هواكش را روشن هاسيسروو يا جرم بر در  دكنندهیسفهنگام استفاده از مواد   .17

 نمايید.  

دربسته و كوچک مانند دستشويي و حمام  يهاطیبازكن در محو لوله، سفیدكننده، جرم بر پس از مصرف مواد شوينده  .18

 است. كننده و سميخفهفضاي كوچک، در  دشدهیها توقف نكنید چراكه گازهاي تولمكاناين در  عنوانچیهبه

در صورت تماس پوست و يا چشم با مواد شوينده و ضدعفوني كننده، مواد اسیدي و يا قلیايي، پوست و چشم را با مقادير   .19

 فراوان آب شستشو داده و مصدوم را به مركز درماني منتقل كنید.

اسیدي جهت خنثي سازي استفاده ر صورت تماس پوست و يا چشم با مواد اسیدي و يا قلیايي هرگز از مواد قلیايي و يا د  .20

 نكنید.

واند سبب تدر صورت بلع مواد با خاصیت خورندگي مانند اسیدها و قلیاها، هرگز بیمار را وادار به استفراغ نكنید. اين كار مي  .21

 وخیم شدن وضع بیمار گردد.
 

 

 

 ستاد مرکزي اطالع رسانی داروها و سموم

 فرآورده هاي سالمتدفتر نظارت و پایش مصرف 

 سازمان غذا و دارو
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  مواد  از ناشی مسمومیت و اقدامات اولیه در ، عالیمپیشگیری روشهای 

 COVID-19 ویروس بر موثر  کننده  عفونی ضد
 http://www.inchem.org/documents/icsc / 

 
  

1399 فروردین  

سالمت   های  فرآورده  مصرف  پایش  و  نظارت  دفتر  -سموم  و  داروها  رسانی  اطالع  مرکزی  ستاد  

دارو   و  غذا  سازمان  
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 باشیدبه دلیل بروز اشتعال  ایجاد قطرات بسیار ریز )اسپری( ناشی از این ماده     مراقب

 نحوه تماس  عالیم  پیشگیری  کمک های اولیه 
 یا تهویه از دستگاه .کنید استراحت تازه، استنشاق هوای

 حفاظت تنفسی زارهایاب

 کنید. استفاده

 ،خستگی ،سردرد ،سرفه

 آلودگی وابخ

 

 استنشاق 

 با را پوست. کنید جدا را آلوده های لباس

 یرید.بگ دوش یا و فراوان بشویید آب

استفاده از لباس محافظ، 

 پیشبند، دستکش

 پوست خشکی

 
 پوست 

  دقیقه چند مدت به زیادی آب با ابتدا

 را تماسی لنزهای امکان صورت در) بشویید

 درمانی به مراکز سپس و( دنمایی خارج

 کنید. مراجعه

 احساس ،درد ،قرمزی استفاده از عینک ایمنی

 سوزش 
 چشم ها

 لیوان دو یا یکبه مصدوم . بشویید را دهان

کز اه مرب بالفاصله. بدهید نوشیدن برای آب

 پزشکی اقبتدرمانی جهت دریافت مر

 .کنید مراجعه

 ،نخورید غذا کار هنگام

 سیگار و ننوشید چیزی

 نکشید.

 ،سردرد ،سوزش احساس

از دست  ،سرگیجه ،گیجی

 دادن هوشیاری 

 

 گوارشی 

 ارینگهد ه حون

 و جدای از سایر مواد شیمیایی نگه داری شود. آتش مقاوم بهدر ظروف 

 توجه 

 و کبدی سیروز باعث است ممکن اتانول مزمن مصرف. بگذارد منفی تأثیر جنین بروی تواند می بارداری دوران در اتانول مصرف

 .شود سرطان



 پروپیل الکل ایزو

 نحوه تماس  عالیم  پیشگیری  کمک های اولیه 
 تازه، استنشاق هوای

به مراکز درمانی استراحت، 

 مراجعه کنید.

 یا ابزارهای تهویه از دستگاه

 کنید. استفاده حفاظت تنفسی

 ی،خواب آلودگ ،جهیسرگ ،سرفه

 به همچنین گلو درد. ،سردرد

 در همین جدول عالیم گوارشی

 .دیکن توجه

 استنشاق 

. دیآلوده را جدا کن یها لباس

پوست را آبکشی کرده سپس 

 یید.با آب و صابون بشو

 پوست  پوست یخشک استفاده از دستکش محافظ

 مدت به زیادی آب با ابتدا

 در) بشویید دقیقه ینچند

 تماسی لنزهای امکان صورت

به  سپس و( کنید جدا را

 .کنید مراجعه درمانی مراکز

نک ایمنی و یا استفاده از عی

 به همراهمحافظ چشم استفاده از 

 محافظ تنفسی.

 چشم ها چشم یقرمز

وادار   فرد را .دییرا بشو دهان

 .دینکن  استفراغ  به

کنید، به مراکز  استراحت

 .درمانی مراجعه کنید

 یزیچ ،دیکار غذا نخور هنگام

 .دینکش گاریو س دیننوش

حالت  ،تنفسسختی  ،شکم درد

 ،از دست دادن هوشیاری ،تهوع

 عالیم به همچنین ،استفراغ

ی در همین جدول استنشاق

 .دیکنتوجه 

 

 گوارشی 

 نحوه نگهداری

 در ظروف مقاوم به آتش، جدای از اکسیدان های قوی، در محلی خنک و در ظروفی کامال بسته نگهداری شود.

 توجه 

 .است زیانبار یالکلاستفاده از مشروبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یدئلدآگلوتار

 از ابزارهای حفاظت شخصی استفاده کنید.  کنید.  پرهیز با این ماده  از هرگونه تماس

 نحوه تماس  عالیم  پیشگیری  کمک های اولیه 

. دیتازه، استراحت کن یهوااستنشاق 

الزم  یممکن است تنفس مصنوع 

 به مراکز درمانیباشد. بالفاصله 

 .دیمراجعه کن

 

 یا ابزارهای تهویه از دستگاه

 کنید. استفاده حفاظت تنفسی

، گلو درد ،سرفه

ی، نیب خونریزی از

 همچنین، تنفس سختی

عالیم گوارشی در  به

  توجه همین جدول

 .دیکن

 استنشاق 

، از هیاول یکمکها نجاما هنگام

. دیمحافظ استفاده کن یدستکشها

. حداقل دیآلوده را جدا کن یلباس ها

 یادیپوست را با آب ز قهیدق 15

به مراکز . دیریدوش بگ ای دییبشو

 .دیمراجعه کن درمانی

 

 محافظ یدستکشهااستفاده از 

 .محافظ یلباس ها و

 

 ،درد ،پوست یقرمز
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 پوست 

 چندین مدت به زیادی آب با ابتدا

 امکان صورت در) بشویید دقیقه

 و( کنید جدا را تماسی لنزهای

 مراجعه درمانی بالفاصله به مراکز

 کنید.
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با به همراه محافظ چشم 

 محافظ تنفسیاستفاده از 

 ش،سوز ،درد ،یقرمز
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 چشم ها

 وادار به  فرد را .دییرا بشو دهان

بالفاصله به مراکز  .دیاستفراغ نکن

 مراجعه کنید.درمانی 

 یزیچ دیکار غذا نخور هنگام

 .دینکش گاریو س دیننوش

 ،حالت تهوع ،شکم درد

 استفراغ  ،اسهال

 

 گوارشی 

 نحوه نگهداری

آمین ها، اکسید کننده ها  و ، مواد ناسازگاریدرب بسته نگه داری شود. از مواد غذایی و خوراکبا فقط در ظرف اصلی و فرآورده 

 نگه داری شود.  یتاریکدر جدا و در یک اتاق با تهویه مناسب و  ،و بازهای قوی

 بسته بندی 
 شود.حمل و نقل ن یو خوراک ییبا مواد غذا

 توجه 

بعد از تماس با ماده اشکار  عالئم آسم اغلب تا چند ساعتنباید از مقدار مجاز تعریف شده بیشتر شود. تماس با این ماده میزان 

از  دیبابه دلیل سابقه تماس با این ماده نشان دهد، عالئم آسم را فردیکه  شود. هر یم دیتشدفعالیت فیزیکی و با  نمی شود

 کند. ی ماده خوددار نیبا ا شتریتماس ب
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  زاویهسر با )بمانید حالت نیمه نشسته 
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 یا ابزارهای تهویه از دستگاه

 استفاده حفاظت تنفسی

 کنید.
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 استنشاق 
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 محافظ تنفسی

اشک ریزی از چشم، 

 قرمزی و تاری دید

 هاچشم 

 گوارشی  - - -

 نگهدارینحوه 

 در ظروف مقاوم به آتش، در مکان خنک و جدا از مواد ناسازگار نگه داری شود. 

 توجه 

 در نظر گرفته شود. روش استنشاق مناسب کیاز  یاستفاده فورفرد دوره دیده، باید  ایتوسط پزشک باید  برای فرد مسموم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پوویدون آیداین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه تماس  عالیم  پیشگیری  اولیه کمک های 

 استنشاق  - - -
پوست را آبکشی کرده و 

 سپس با آب و صابون بشویید.

 پوست  - استفاده از دستکش محافظ

 چشم ها - - -

 گوارشی  - - -

 نگهدارینحوه 

 در محلی خشک و در ظرفی در بسته نگه داری شود. 

 توجه 

در طی استفاده  معمول از آن، به ندرت عوارض ناخواسته ای  است و پر استفاده یکننده موضع یضد عفونماده  کی فرآورده نیا

 گزارش شده است.



 ٪10 با غلظت بیشتر از  سدیم  هیپوکلریت

 با پزشک مشورت شود.  ، تماس با این ماده  در همه موارداصول الزم االجرا: 

 نحوه تماس  عالیم  پیشگیری  کمک های اولیه 

به  کردن، تازه، استراحت یهوااستنشاق 

حالت نیمه نشسته بمانید )سر با زاویه  

ممکن است  ،درجه از زمین( 60تا  45

الزم   ژنیاکس زیتجو و یتنفس مصنوع 

به مراکز درمانی مراجعه  باشد. بالفاصله 

 .کنید

 یا ابزارهای تهویه از دستگاه

 کنید. استفاده حفاظت تنفسی

 ،سرفه ،سوزش احساس

 یتنگ ،تنفسسختی 

عالئم  ،گلو درد ،نفس

 ریتأخ اممکن است ب

به بخش . فتدیب اتفاق 

 رجوع کنید.توجه  

 استنشاق 

با آب  قهیدق 15حداقل به مدت  ابتدا

آلوده  ی، سپس لباس هادییبشو فراوان

 دییدوباره بشوپوست را و  خارج کردهرا 

 مراجعه درمانی بالفاصله به مراکز و

 کنید.

 یلباس ها استفاده از دستکش و

 محافظ

 ،درد ی،سوختگ ی،قرمز

 تاول
 پوست 

)در  دیی بشو فراوانبا آب  قهیدق نیچند

را جدا  یتماس یصورت امکان لنزها

  مراجعه درمانی بالفاصله به مراکز (.دیکن

 کنید.

استفاده از محافظ صورت یا 

با محافظ  به همراهمحافظ چشم 

 تنفسی

قرمزی، درد و سوختگی 

 های شدید
 چشم ها

 وادار به  فرد را ،دییرا بشو دهان

دو  ای کیبه مصدوم  .دیاستفراغ نکن

بالفاصله  .دیبده دنینوش یآب برا وانیل

 کنید. مراجعه درمانی به مراکز

 یزیچ ،دیکار غذا نخور هنگام

 .دینکش گاریو س دیننوش

درد  ،سوزش احساس

 ایشوک  ،استفراغ ،شکم

از دست  غش کردن،

 دادن هوشیاری 

 گوارشی 

 نگهدارینحوه 

در مکان خنک، تاریک، داخل ظروف  شود. نگه داشتهجدا  یو خوراک ییو مواد غذا دهای، اساحیا کننده از مواد قابل احتراق، مواد

 در بسته و فقط داخل ظروف اصلی نگه داری شود.

 بسته بندی 
 شود.حمل و نقل ن یو خوراک ییبا مواد غذا

 توجه 

 ٪10-15 محلول تر ظیغل یکننده ها دیکننده( و سف کی، تحر pH=11) ٪5 محلول موالًمع یخانگ یکننده ها دیسف

فعالیت شود و با  یآشکار نم بعد از تماساغلب تا چند ساعت  هی. عالئم ادم رمی باشند، خورنده(  pH=13) میسد تیپوکلریه

آلوده را با آب  یلباس ها یخطر آتش سوز لیاست. به دل یضرور یکپزش مراقبتاستراحت و  نیشود. بنابرا یم دیتشدفیزیکی 

 .دییبشو فراوان

 

 

 
 



 ٪10با غلظت کمتر از   سدیم  هیپوکلریت
 

 ایجاد قطرات بسیار ریز )اسپری( ناشی از این ماده باشید  مراقب

 نحوه تماس  عالیم  پیشگیری  کمک های اولیه 

به مراکز  ، تازه، استراحت یهوااستنشاق 

 .درمانی مراجعه کنید

 استنشاق  گلو درد سرفه، کنید. استفاده از تهویه

با آب  قهیدق 15حداقل به مدت  ابتدا

آلوده  یسپس لباس ها، دییبشو فراوان

 دییدوباره بشوپوست را و  خارج کردهرا 

 کنید. مراجعه درمانی و به مراکز

 پوست  درد ی،قرمز محافظاستفاده از دستکش 

)در  دیی بشو فراوانبا آب  قهیدق نیچند

را جدا  یتماس یصورت امکان لنزها

 کنید. مراجعه درمانی به مراکز (.دیکن

 چشم ها قرمزی، درد استفاده از عینک ایمنی

 وادار به  فرد را ،دییرا بشو دهان

آب  وانیدو ل ای کی .دیاستفراغ نکن

 بالفاصله به مراکز .دیبده دنینوش یبرا

 کنید. مراجعه درمانی

 یزیچ ،دیکار غذا نخور هنگام

 .دینکش گاریو س دیننوش

در  سوزش احساس

هنگام بلع، گلو درد، 

 ،درد شکم سرفه،

 اسهال ،استفراغ

 گوارشی 

 نگهدارینحوه 

 در مکان خنک، تاریک، داخل ظروف دربسته و فقط داخل ظروف اصلی نگه داری شود. شود. نگه داشتهجدا اسید ها از 

 بسته بندی 
 شود.و خوراک حمل و نقل ن ییبا مواد غذا

 فیزیکیاطالعات شیمیایی و 
 ی. گازهادشو یم هیتجز و یا تحت تاثیر نور قرار گیرد قرار گیرد دهایدر تماس با اس یا ودگرم ش خطرات شیمیایی: هنگامی که

دهد.  یواکنش نشان م احیا کنندهاست. با مواد قابل احتراق و  یقو دانیاکس کیکند.  یم دیتول کلرو خورنده از جمله  یسم

 واکنش می دهد.از فلزات  یاریبس ااست. ب فیضع یک باز ی آنمحلول آب

 سالمتی تماس با این ماده در   اثرات
چه مقدار از این ماده مبنی بر اینکه  نشانی چیه :استنشاق ناشی از  خطر

  تبخیر و ایجاد خطر می کند وجود ندارد. گرادیدرجه سانت 20 یدما در

و طوالنی پوست با این ماده مکرر : تماس تماس طوالنی مدت با این ماده

 می نماید. تیدرماتایجاد 

این ماده از طریق راه تماس با این ماده:  

  می شود.بدن ، جذب آئروسل آناشتنشاق 

 ایجاد تحریک تماس کوتاه مدت با این ماده:

و دستگاه گوارش  یدستگاه تنفس چشم، پوست،

 می شود.

 توجه 

 ٪10-15 محلول تر ظیغل یکننده ها دیکننده( و سف کی، تحر pH=11) ٪5 محلول موالًمع یخانگ یکننده ها دیسف

 .دییبشو فراوانآلوده را با آب  یلباس ها یخطر آتش سوز لی. به دلمی باشند، خورنده(  pH=13) میسد تیپوکلریه

 

 



 

 

 هیدروژن  کسیدوپر

، از هرگونه تماسی پرهیز کنید، در تمام موارد با ایجاد قطرات بسیار ریز )اسپری( ناشی از این ماده باشید     مراقب

 پزشک مشورت کنید

 نحوه تماس  عالیم  پیشگیری  کمک های اولیه 

 کردن، تازه، استراحت یهوااستنشاق 

به حالت نیمه نشسته بمانید )سر با 

 زمین(،درجه از  60تا  45زاویه  

به مراکز درمانی مراجعه بالفاصله 

 .کنید

 یا ابزارهای تهویه از دستگاه

 استفاده حفاظت تنفسی

 کنید.

 سرفه، سرگیجه، ،گلو درد

 یتنگحالت تهوع،  ،سردرد

 نفس

 استنشاق 

با آب  قهیدق 15حداقل به مدت  ابتدا

آلوده  ی، سپس لباس هادییبشو فراوان

دوباره پوست را و  خارج کردهرا 

 درمانی و بالفاصله به مراکز دییبشو

 کنید. مراجعه

استفاده از دستکش و لباس 

 های محافظ

از پوست    است  ممکن

رنگ  رییتغ ! جذب شود

 و درد ی،قرمز ،ورم ،پوست

 پوست  یسوختگ

 

 پوست 

)در  دییبشو فراوانبا آب  قهیدق چند

را جدا  یتماس یصورت امکان لنزها

 درمانی و سپس به مراکز (دیکن

 کنید. مراجعه

استفاده از عینک ایمنی و یا 

 محافظ صورت

قرمزی، درد، تاری دید، 

 آسیب قرنیه و سوزش 

 چشم ها

 وادار به  فرد را ،دییرا بشو دهان

 بالفاصله به مراکز .دیاستفراغ نکن

 کنید. مراجعه درمانی

 ،دیکار غذا نخور هنگام

 گاریو س دیننوش  یزیچ

 .دینکش

شدن وجود ه  ریآسپ  خطر

 ،درد شکم ،گلو درد ! دارد

غش  ایشوک  ی،اتساع شکم

 کردن

 

 گوارشی 

 نگهدارینحوه 

 هیتهو دارای در ظروف ، در محلی خنک و تاریک ویو خوراک ییغذامواد وجود ندارد، جدا از  فاضالب ای یزهکش که یدر محل

  .شود ینگهدار

 توجه 

 . دییبشو فراوانآلوده را با آب  یها باس، لیخطر آتش سوز لیبه دل

 

 ی، دکتر پریسا ناظردکتر یسنا به منش  ترجمه و تنظیم:


