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Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
dla woj.stoł. warszawskiego powołując się na doniesienia
Zakładu Zwalczania Skażeń Biologicznych Państwowego
Zakładu Higieny uprzejmie informuje, że coraz częściej
zdarzają się przypadki zatruć powstających z powodu
niewłaściwego przeprowadzenia zabiegów dezynsekcyjnych
lub nie zachowania niezbędnych środków ostrożności w
czasie wykonywania dezynsekcji. Na zatrucie narażeni są
dezynsektorzy jak również użytkownicy dezynsekowanych
pomieszczeń w przypadkach wykonywania dezynsekcji
preparatami zawierającymi dichlorfos niezgodnie ze
wskazaniami instrukcji podanych na opakowaniach (na
etykiecie).
Dichlorfos (DDVP) jest insektycydem z grupy związków
fosforoorganicznych, zaliczony do trucizn (II klasa
toksyczności), charakteryzuje się znaczną prężnością par
i bardzo łatwo wchłania się do organizmu (ludzi i
zwierząt) zarówno z przewodu pokarmowego , jak i
oddechowego oraz poprzez błony śluzowe a nawet skórę.
Dichlorfos po dostaniu się do organizmu człowieka obniz
aktywność enzymów esteraz cholinowych rozkładających
acetylocholinę, dochodzi do nagromadzenia się w ustroju
acetylocholiny. W dalszej kolejności może nastą pić
porażenie mięśni oddechowych bądź obrzęk płuc i
zatrzymanie akcji serca.
Ze względu na znaczną toksyczność dichlorfosu nie
należy stosować preparatów (zawierających tą substancję)
takich jak Nuvan 7, Winylosep 50, Winylotox Super iFenda
do oprysku pomieszczeń w szpitalach, w żłobkach,

przedszkolach, domach opieki społecznej w szkołach i w
magazynach z żywnością oraz w wielokondygnacyjnych
budynkach mieszkalnych. Można w wymienionych budynkach
wykonywać dezynsekcję preparatami zawierającymi
dichlorfos tylko w czasie remontów pod nieobecność
ludzi. Ogólnie jednak preparaty dezynsekcyjne
zawierające dichlorfos można stosować w niezamieszkałych
wolnostojących budynkach np. użyteczności publicznej.
Zabiegi dezynsekcyjne omawianymi preparatami powinny być
wykonywane wyłącznie przez ekipy profesjonalne, przez
dezynsektorów przeszkolonych i zaopatrzonych w
odpowiednią odzież ochronną i sprzęt.
Przedstawiając powyższe ustalenia Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna dla woj.stoł.warszawskiego
prosi uprzejmie o przekazanie tych ustaleń osobom
zajmującym się organizowaniem zabiegów dezynsekcyjnych w
szpitalach aby zwracały dokładną uwagę na środki
dezynsekcyjne jakimi maja być wykonywane dezynsekcje i
nie zezwalały na stosowanie preparatów zawierających
dichlorfos.
Terenowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne proszone są
natomiast o przekazanie przedstawionych informacji:
domom opieki społecznej, żłobkom, przedszkolom,
szkołom, i tp.
W załączeniu materiały informacyjne dotyczące
dichlorfosu opracowane w Zakładzie Zwalczania Skażeń
Biologicznych Państwowego Zakładu Higieny.
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