DETERGENTY
Czy wiesz
czym są detergenty?
gdzie w domu masz do czynienia z tymi
substancjami/preparatami?
jakie niebezpieczne substancje występują w
detergentach?
gdzie szukać oznaczeń niebezpieczeństwa na
opakowaniach?
jak postępować w przypadku zatrucia/skażenia?
jak bezpiecznie użytkować i przechowywać środki
chemii gospodarczej?

Detergenty to wszelkie substancje lub mieszaniny zawierające mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne (czyli
zmniejszające napięcie powierzchniowe wody) przeznaczone do prania, mycia i czyszczenia. Detergenty mogą mieć różną
postać (płyn, proszek, pasta, kostka, wypraska, kształtka, granulki, itp.). Jest to najliczniejsza grupa środków chemicznych
niebezpiecznych (lub potencjalnie niebezpiecznych) obecnych w każdym gospodarstwie domowym.
W detergentach przeznaczonych do prania i mycia z reguły znajdują się bezpieczne niejonowe i anionowe środki
powierzchniowo czynne często z dodatkiem fosforanów, enzymów i innych specyficznych składników. Niestety w większości
preparatów przeznaczonych do czyszczenia i dezynfekcji toalet znajduje się podchloryn sodu o właściwościach żrących,
wodorotlenek sodu o właściwościach żrących oraz różnorodne substancje o właściwościach drażniących.
W środkach służących do wybielania i odplamiania mogą znajdować się: drażniący węglan sodu, żrący podchloryn sodu
oraz żrący wodorotlenek sodu czy nadtlenek wodoru (utleniający, żrący). Stosunkowo największe zagrożenie stwarzają
środki do udrażniania rur, ponieważ zawierają znaczne ilości żrącego wodorotlenku sodu.
Wszystkie opakowania produktów chemii gospodarczej sklasyfikowane jako niebezpieczne muszą być odpowiednio
oznakowane. Na każdej butelce, kartonie lub innym opakowaniu produktu zawierającego niebezpieczne składniki
(w określonej przepisami prawa ilości) znajdują się piktogramy (symbole) określające rodzaj stwarzanego zagrożenia.
Wszystkie te symbole wraz z opisem zagrożenia przedstawia poniższy obrazek.

Rysunek 1 Oznaczenia substancji niebezpiecznych

Rysunek 2 Przykładowa etykieta preparatu niebezpiecznego

PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU ZATRUCIA DETERGENTAMI
Osobę, która uległa zatruciu wziewnemu (wdychała opary lub pyły substancji/preparatu niebezpiecznego) należy wynieść
lub wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić jej spokój i ciepło. Jeżeli objawy zatrucia takie jak zawroty głowy,
duszności, nudności, problemy z oddychaniem lub szeroko pojęty dyskomfort nie ustąpią należy skontaktować się
z lekarzem. W przypadku, gdy osoba zatruta nie oddycha, lub oddech jest słaby lub nieregularny należy powiadomić
pogotowie ratunkowe, w miarę możliwości prowadzić oddech zastępczy (sztuczne oddychanie).
Osobę, która została oblana/obsypana detergentami należy potraktować tak samo jak osobę skażoną środkiem
chemicznym, oznacza to, że z poszkodowanego należy zdjąć odzież i buty, usunąć resztki preparatu za skóry, spłukać go
obficie chłodną wodą, po czym wytrzeć do sucha i obserwować skórę. Jeśli pojawią się objawy uczulenia lub oparzenia
(zaczerwienienie, swędzenie, pęcherze) należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli detergent dostał się do oka poszkodowanego należy natychmiast przemyć oczy bieżącą wodą, przez co najmniej
15 minut przy otwartych powiekach. Ponadto koniecznie należy zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku spożycia detergentów należy dokładnie wypłukać usta wodą. NIE WOLNO PROWOKOWAĆ WYMIOTÓW.
W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu ze strony układu pokarmowego należy skontaktować się z lekarzem pokazując
w miarę możliwości etykietę lub opakowanie produktu.
Kontakt z detergentami niesklasyfikowanymi jako substancje/preparaty niebezpieczne z reguły nie stanowi zagrożenia dla
zdrowia. Wyjątek stanowią osoby uczulone na substancje znajdujące się w składzie produktu. Kontakt z preparatami
oznaczonymi jako niebezpieczne może być przyczyną chwilowego lub w skrajnych przypadkach trwałego uszczerbku na
zdrowiu.
Stosując detergenty sklasyfikowane jako preparaty niebezpieczne należy postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną na
opakowaniu. Ponadto należy zachować zdrowy rozsądek i umiar w dawkowaniu preparatu, ponieważ są to substancje
szkodliwe dla środowiska naturalnego, i bardzo niebezpieczne dla organizmów wodnych. Szczególną ostrożność należy
zachować podczas stosowania udrażniaczy do rur, gdyż zawarty w nich wodorotlenek sodu wchodzi w gwałtowną reakcję
z wodą z wydzieleniem ciepła i żrącej piany. Ponadto każdy produkt niebezpieczny posiada kartę charakterystyki substancji

niebezpiecznej dostępną w punktach sprzedaży, w której można znaleźć wszystkie informacje o wspomnianym produkcie,
a także sposoby jego przechowywania i bezpiecznego użytkowania.
Detergenty należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla
dzieci i zwierząt domowych.
DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY CZYTAĆ ETYKIETY PRODUKTÓW CHEMII GOSPODARCZEJ
I W MIARĘ MOŻLIWOŚCI WYBIERAĆ I STOSOWAĆ TE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY SKLASYFIKOWANE JAKO
NIEBEZPIECZNE!
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