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 آیا میدانید:   

مورد گزارش مرگ ناشی از مسمومیت در کشور، عامل  011از هر 

 نفر از آنها از قرص برنج بوده است. 01تا  01مرگ 

 

مسمومیت با سموم کشاورزی در کشور ما یکی از علللم مل ل        

درصلد از       91ایجاد مسمومیت هاست. طبق گزارشات رسیده    

موارد مرگ ناشی از مسمومیت در ایران، ناشی از قرص بلرنل ،     

دفع آفات نباتی، الکم، جونده کش ها و سیانور می باشد و از هر 

مورد گزارش مرگ ناشی از مسمومیت در کشور، علاملم       911

 نفر از آن ا از قرص برن  بوده است. 91تا  91مرگ 

قرص برن  و گاز حاصم از آن هر دو ایجاد سمیت ملیلکلبلد.بلر       

اساس اطالعات واصله یک مادر و دو کودک در اثر اسلنلبلشلا        

تدریجی گاز حاصم از قرص برن  داخم کیسه های برن  کله در    

 گوشه اتا  نگ داری میشده ، فوت نموده اند. 

 

قرص برنج  یا سولفید آلومینیوم یک کاالی قااااا      

محسوب میشود  و از این رو خرید ، فروش ، توزیا  و    

ارائه قرص برنج در عطاری ها و سم فروشی ها ممناو    

 بوده و عاملین آن مشمول مجازات خواهند شد.

 توصیه ها: 

به جای نگ داری و اسنفاده  از محصوالت خطرناک مانبد قرص برن  که 

بسیار سمی و کشبده است از سیر و نمک که کاماًل بلی خلطلر اسلت         

 اسنفاده نمایید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

از نگ داری محصوالت خطرناک، سموم صبعنی و کشاورزی در محلیل    

 مبزل ، آشپزخانه و کمد اجنباب نمایید.

 

در صورت مسمومیت اتفاقی یا تعمدی با قرص برنج ، بدون  

 اتالف وقت مصدوم را به بیمارستان منتقل نمایید.


