
   از قرار دادن كيف دستي و ساك خرردر

و همچنين كيسه هاي نرادرنر،نري  در 

ادرن   دسترس ك،دكان پررهريرن كرنرير   

ممكن است سربرخ خر ر ري   وسادل 

   ك،دكان ش،ن  

 

 

 

 

 

 

 

  در صرر،رد داشررتررن ورر،دا نرر، پررا از

ن ه اری و یا در دسرتررس قررار دادن 

گياهان آپارتمانی سرمری از لرمرنره  

دد ن باخيا  خرزهره  ش،كران  تراتر،ره  

 گل ان شتانه و كرچك 

 

 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

 منازل ايمن سازي 

از نظر بروز 

 مسموميت ها 

% از مسم،ميت ها 09نندیک به 

 در منازل رخ مي دهن  

   م،ادي مانن  ن ت و بنندن را در ظرر

اصني آنها ن ه داري كني  و از ردرترترن 

فرآورده   مرب،ط به   ادن م،اد داخل ظرو  

هاي خ،راكي و ن،شي ني مانن  بطرری 

   خالی ن،شابه ل اً پرهين كني  

 

 

 

 

 

 

 

   بسياری از سالمن ان ناچار بره مررر

داروهای متردر دی در طر،ل روز مری 

تقسير    باشن   است اده از لدبه های 

می ت،ان  ورمرک شرایرانری بره   داروها 

پيش يری از مسرمر،مريرت و مررر  

   گردد  داروی تکراری در ایشان می 
 

 تهیه شده در: 

دفتر تحقیق توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علولوپ شلیشل ل                  
 ایران

 06نشان : تهران ، میدان آرژانتین، خیابان الوند ، شالک 
 887و  861داخو     88997888شماره توفن : 
 WWW.Fdo.iums.ac.irشایگاه اینترنت :

 
 

در ص،رد مسرمر،مريرت اتر راقری یرا 

تدم ی با قرص برنر،  مرر وب برایر  

ب ون اتال  وقرت بره بريرمرارسرتران 

 منتقل ش،د 

 

  

  

 

 

همچنين برای اطالع از نحر،ه انرمراب 

اق اماد اوليه  هرچره سرریرر ترر برا 

شماره تن ن مررورن اطرالع رسرانری 

و یرا   041و  0941داروها و سم،ب 

  تماس ب يری   001اورژانس 



  از قرار دادن م،اد ش،ین ه در ومر هرای

 زیر ظرفش،یی التناب نمایي   

  از قرررار دادن ظرررو   رراوي مرر،اد

شريررمريررادري در كرنررار مرر،اد  رر ادرري 

   خ،دداري نمادي  

  چنانچه در مننل ك،دكي دارد   از قررار

دادن خمير دن ان  دهان شر،دره و درا 

به اشتي   دد ر فرآورده هاي آرادشي و 

خ،شب، ونن ه در دستررس كر،دكران   و 

   خ،دداري نمادي  

 

 

 

 

 

 

 

  از ن ه اری محر،الد خرطررنراك مر رل

ض دخ  شيشه پاك كن  بنندن  نر رت  

كرش   سم،ب عنف كش  سم،ب  شره 

ك،دهاي با باني در وم هرای بر ون   و 

ق ل در پاروينگ و  ياط مننل الرترنراب 

   نمایي  

  داروها  محر،الد ش،درنر ه و فررآورده

برهر اشرتري را دور از  -هاي آرادشي

دسترس ك،دكان در ارت اع باال ودر كم  

  ممهن به ق ل ن ه اري كني  

  محر،الد خان ي خطرناك )مانن  لر،لره

بازكن  ل،هر نمك  لرب گير  مرحرنر،ل 

شر،درنر ه    س ي  كنن ه و لك بر  مر،اد 

گاز پراك كرن  داروهرا و ددر رر مر،اد   

شيميادي( را در بسته برنر ي اصرنري 

  برچسخ  ظرو  سمر،ب و مر،اد دفرر

آفاد را ابت ا كامالً مرطرالردره كرنرير  و 

   سپس دقيقاً مطابق آن عمل نمائي  

   متن،ط ورردن فررآورده هرای سر رير

ونن ه و لرب بر بره دلريرل ایرمراد گراز 

سمی خ ه ونن ه  مطنقاً ممن،ع مری 

  باش   


