جهت پي گيری از بروز مسموميت

 -3نوع دیگري از فرآورده موسوم به قرص برنج

با قرص برنج:

جهت نگهداري و حفظ محصوالت از آفات انباري

 -1از نگهداري محصوالت خطرناك مانند

به ویژه جهت مصارف خانگی در كشور ما موجود

سم قرص برنج در منزل ،آشپزخانه و كمدد
اجتناب نمایيدا
 -2براي پيشگيري از آفت زدگی غالت و
حبوبات در منزل ،بجاي استفاده از قدرص

در صورت مسموميت اتفاقی یا تعمدي با قرص
برنج ،مصدوم بایدد بددون اتدالف وقدت بده
بيمارستان منتقل شودا

بوده و به صورت قانونی به فروش می رسدد كده
فاقد ماده سمی فسفيد آلومينيوم بوده و حداوي

پیشگیری از

عصاره سير ،تالك و نمك طعام می بداشددا اید

مسمومیت

برنج كه بسيار سمی و كشندده اسدت ،از

قرص ها كه به عنوان ” قرص برنج با منشن نا

ال بی خطر می باشدندد
سير و نمك كه كام ً

گياهي“ شناخته می شوند ،فاقد اثرات سمدی و

همچني براي اطالع از نحوه انجدام اقددامدات

كشنده براي انسان می باشند و مصدرف آن در

اوليه ،هرچه سریع تر با شماره تلدفد

مدركدز

انسان بی خطر محسوب می شودا

اطالع رسانی داروها و سموم  0941و  041و

استفاده نمایيدا

 -4مهم تری گام جهت پيدشدگديدري از بدروز

یا اورژانس 001

تماس بگيریدا

با

قرص برنج

مسموميت هاي كشنده با ای آفت كش ،افزایش
آگاهی عموم افراد خانواده و جامعه از خدطدرات

ای سم و خودداري از هر گونه خرید ،نگهدداري
و بکارگيري آن در جدهدت مصدارف خداندگدی
می باشدا

تهیه شده در:
دفتر تحقیق توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی
ایران
نشان  :تهران  ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند  ،پالک 06
شماره تلفن  88997888 :داخل  861و 821
پایگاه اینترنت WWW.Fdo.iums.ac.ir:
مهر ماه سال 8971

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

فسفيد آلومينيوم به شکل قرصهایی به وزن  3گرم

و به رنگهاي سفيد ،خاكستري و قهدوه اي حداوي

هيچ پادزهر اختصاصي در

ماده موثره فسفيد آلومينيوم و سایر تركيبات شامل

درمان مسموميت حاد با قرص

اوره و كاربامات آمونيوم بوده و در اثر تماس با آب و
بر اساس آمار منتشره از سازمان پزشکدی قداندوندی

یا اسيد معده توليد گاز فسفي  ،آمدونديداك و دي

كشور ،قرص برنج مجموع ًا در سالهاي اخير عدامدل

اكسيد كرب می نمایدا

 55تا  06درصد از مرگهاي ناشی از سدمدوم بدوده
استا از ميان هر  166نفر مرگ ناشی از مسموميت
در كشور ،عامل مرگ  16تا  12نفر از آنهدا قدرص

شایع ترین عالیم و ن انه های باليشي

فسفين گازی بسيار سمي است ،این

برنج وجود ندارد و اقدامات

برنج بوده استا ای مسموميتها بيشتر در رده سندی
 26-46سال بوده و بيشتر آنها به قصد خدودكشدی
بوده استا

فسفيد آلوميشيوم (قرص برنج)

بی اشتهایی ،بی قراري ،تحریك پذیري ،گيجی،
سرگيجه ،لرزش ،دوبينی ،عدم تعادل ،تنگی نفس،

درماني تشها شامل اقدامات

دردهاي شکمی ،تهوع ،استفراغ( ،در پاره اي موارد

حمایتي  -عالمتي مي باشد.

استفراغ و یا مدفوع سياه رنگ) ،تعریق ،ضعف و بی
حالی ،افت شدید فشار خون ،تشنج وااا و در ضم

گاز حتي در غلظت های پایين ک شده
است ا

عبارتشداز:

بوي سير و یا ماهی گندیده از تنفس بيمار ممک
بعد از مصرف خوراكی قرص فسفيد آلومينيوم،

است استشمام گرددا ا بيشتر مرگ و ميرها در خالل

عالیم و نشانه ها 16-15 ،دقيقه سميت ظاهر می

 24-12ساعات اوليه ي مسموميت اتفاق افتاده و

شود و مرگ در مدت كمتر از  0ساعت ممک است

معمو ًال ناشی از ایست قلبی استا مرگ و مير بعد از

رخ دهدا

 24ساعت اغلب ناشی از نارسایی كبدي و كليوي
استا

یك گروه از عوامل دفع آفات كه به علت اثر بخشی
زیاد و قيمت ارزان به عنوان جونده كش و

به دليل عواملی مانند سميت باال و ميزان كشندگی

قرص برنج و گاز

بردن حشرات و

زیاد ای ماده و سهولت دسترسی به ای سم و آمار

آفات انباري محصوالتی مانند برنج و غالت در سوله

نسبتا باالي مسموميت هاي ناشی از ای عوامل در

حاصل از آن

ها و مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گيردا

كشور ،خرید ،توزیع و ارائه قرص برنج در

در كشور ما ،به ویژه در نواحی شمالی كشور تحت

عطاری ها و سم فروشي ها ممشوع و عاملين

عنوان ” قرص برنج“ معروف می باشد

این امر مجازات خواهشد شد.

فوميگانت براي كنترل و از بي

هردو بسيار
سمي و
ک شده است.

