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FÜMİGANTLARIN 
MUHAFAZASI

 Fümigasyon işleminde kullanılan
fümigantların muhafazalarının esası
göstermiş oldukları değişik fiziksel ve
kimyasal özelliklerine göre değişmektedir.

 Bu bakımdan fümigantların niteliklerinin
bilinmesi önemlidir.
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FÜMİGANTLARIN 
GENEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE 
MUHAFAZA EDİLME ESASLARI

 Muhafaza edilen yer serin olmalıdır..

 İnsan veya hayvanların yaşadığı
yerlerde bırakılmamalıdır.

 Muhafaza edilen yer havadar olmalı
veya bu sağlanmalıdır..



FÜMİGANTLARIN 
GENEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE 
MUHAFAZA EDİLME ESASLARI

 İçinde fümigant bulunan
silindir, şişe, veya kutular
ters ve yan konmamalıdır.

 Fümigantlar diğer
ilaçlardan ayrı bir yerde ve
daima kilit altında
saklanmalıdır…
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FÜMİGANTLARIN 
GENEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE 
MUHAFAZA EDİLME ESASLARI

 .Fümigant bulunan depolarda ateş
yakılmamalı , gazla çalışan el feneri
veya lamba ile girilmemeli ve sigara
yakmak için kibrit veya çakmak
çakılmamalıdır.
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FÜMİGANTLARIN 
GENEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE 
MUHAFAZA EDİLME ESASLARI

 Fümigant ambalajları yerden yüksekçe
yapılmış tahta ızgaralar üzerinde
yerleştirilmelidir.



FÜMİGANTLARIN 
GENEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE 
MUHAFAZA EDİLME ESASLARI

 Çok miktarda fümigantlar özellikle Al. ve
Mg. Fosfidli fümigantlar istiflenmemeli,
yığılmamalı veya sıvı ve sularla temas
ettirilmemelidir.

 Bu durum ısı artışına sebep olarak gaz
üretimini artırabilir ve tutuşma meydana
gelecek şekilde gazı sıkıştırabilir.



FÜMİGANTLARIN 
GENEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE 
MUHAFAZA EDİLME ESASLARI

 Fümigantların depolandığı yere
girildiğinde önce kapı ve pencere
açılıp bir müddet
havalandırıldıktan sonra gerekli
kontroller yapılmalıdır.

 Gerektiğinde dedektör
kullanılarak ortamda kaçak
kontrol edilebilir..



 Boşalan fümigantların ambalajları başka hiçbir
amaçla kullanılmamalıdır.

 Kullanım sonrasında ürün ambalajını çevrede
bırakmamalı, tekrar kullanmamalıdır.

 Boşalan kapları usulüne uygun olarak yakarak veya
gömerek imha edilmelidir.

 Pestisitler tehlikeli atık grubunda yer almaktadır. İzmit 
Atık Yakma ve Depolama Şirketi' (İZAYDAŞ) Artık 
ve atıkların toplanması, değerlendirmesi ve imha 
edilmesi alanlarında hizmet vermektedir. 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.istanbulcevor.gov.tr/cevori/ktmlpro/images/uploads/haber/orhanlison2.jpg&imgrefurl=http://www.istanbulcevor.gov.tr/haber_detay.asp%3Fid%3D68&usg=__wFI6F5F-TjAFIK9HxpaFc1a-shA=&h=216&w=264&sz=11&hl=tr&start=18&tbnid=HOCURk7I9lYxOM:&tbnh=92&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dizayda%25C5%259F%26hl%3Dtr
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.istanbulcevor.gov.tr/cevori/ktmlpro/images/uploads/haber/orhanlison2.jpg&imgrefurl=http://www.istanbulcevor.gov.tr/haber_detay.asp%3Fid%3D68&usg=__wFI6F5F-TjAFIK9HxpaFc1a-shA=&h=216&w=264&sz=11&hl=tr&start=18&tbnid=HOCURk7I9lYxOM:&tbnh=92&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dizayda%25C5%259F%26hl%3Dtr
http://www.izaydas.com.tr/
http://www.izaydas.com.tr/


Gaz vermeyen tıkanıklık yapmış methyl 

bromide tüplerini açmak için tehlikeye 

girilmemelidir.



FÜMİGANTLARIN 
GENEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE 
MUHAFAZA EDİLME ESASLARI

 Fümigantlar araçlarla taşınırken dikkatli
olunmalı, yolcuların bulunduğu bölmeye
konmamalıdır.

 Tatbikat esnasında ilgili operatörden
başkaları tarafından kullanılmamalı,
emniyetli bir yere konmalıdır.



FÜMİGANTLARIN 
GENEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE 
MUHAFAZA EDİLME ESASLARI

 Fümigantların depodan alınmasında,
tatbikat sonrasında tekrar depoya
konmasında daima sorumlu bir teknik
eleman görevlendirilmeli, uygulamanın
bitiminde derhal kilitli bir yere
alınmalıdırlar.

 Ambardaki fümigantların durumları sık sık
gözden geçirilmelidir..



FUMİGANTLARIN 
ZEHİRLİLİĞİ

 . Fümigantların özelliklerinden olan

uçuculuk, nüfuz kabiliyeti ve zehirlilik
durumları dikkate alınmaz; fümigasyon
öncesi ve sonrasında ve özellikle
uygulama esnasında koruma
tedbirlerine uyulmaz ise zehirlenmelere
yol açarlar.



FUMİGANTLARIN 
ZEHİRLİLİĞİ

 Eğer fümigant kullanımında gerekli korunma
tedbirleri alınırsa; kullanılan diğer zararlı
kimyevi maddelerden daha tehlikeli bir durum
oluşturmazlar.

 Fümigantlarla zehirlenmeler genellikle kazaen 
olmaktadır. 

 Fümigantlarla zehirlenmeler ağız, solunum, 
deri ve göz yoluyla olabilmektedir.

 Genel korunma tedbirlerini  şu 3 aşamada da 
dikkatle uygulanmalıdır.



GENEL KORUNMA

 1- Fümigasyon öncesi

 2- Gazlama esnasında

 3- Gazlamadan sonraki tedbirler



FÜMİGASYON ÖNCESİ 
TEDBİRLERİ

 Fümigasyon, uygun fümigasyon malzemeleriyle, 
fümigasyon konusunda bilgisi olan kişilerce 
yapılmalıdır. Fümigasyon yapılırken fümigantla 
teması kesebilecek eldiven, gözlük ve maske 
gibi koruyucu malzemelerin kullanılmasına özen 
gösterilmelidir.

 İster büyük, ister küçük çapta olsun her 
fümigasyonda yalnız çalışılmamalıdır. Acil haller 
için en az bir kişinin hazır olması gerekir.

 Fümigasyon esnasında fümigasyonu takip ve
sızıntı vb. durumları kontrol etmek için izleme
yeri belirlenmelidir.



FÜMİGASYON ESNASINDA

 Emniyet açısından fümigasyon alanı çok iyi
kontrol edilmeli; herhangi bir sızıntı vs. ihtimali
araştırılmalıdır.

 Fümigasyon esnasında da belirlenen izleme
yerinden fümigasyon takip edilmelidir.

 Fümigasyon esnasında hiçbir şey yenip
içilmemeli, sigara içilmemelidir.

 Fümigantın göze, cilde ve giysilere bulaşmasına
izin verilmemelidir.



GAZLAMA SONRASI TEDBİRLER

 Gazlama işleminin tamamlanmasından sonra 
fümige edilen gıda ve yemlerin 
havalandırılması malların nihai tüketiciye 
sunulmasından önce gerçekleştirilmelidir.

 Ürünün boşaltma öncesinde fümigasyon
alanına girmek gerektiğinde uygun gaz
kontrol ve koruma ekipmanı kullanmak
suretiyle gaz konsantrasyonuna ilişkin tespit
yapılmalıdır.



FÜMİGANTLARIN 
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

VE İLK YARDIM



İLK YARDIM EĞİTİMİ

 Fümigasyon ekibini
oluşturan personelin
basit ilk yardım
hakkında
bilgilendirilmesi ;
onların acil ve pratik
ihtiyaçları için çok
önemlidir.



İLK YARDIM EĞİTİMİ VE 
ÇANTASI

 Fümigasyon işleri ile uğraşan
personelin beraberinde veya
kolayca temin edilebilecek bir
yerde önceden gözden
geçirilmiş bir ilk yardım çantası
bulunmalıdır.

 Çantada fümigantların zehirlilik
özellikleri ve giderilmeleri
hakkında tavsiyelerle ilgili
gerekli bilgiler bulunmalıdır.



TIBBİ NEZARET

 Operatörler düzenli bir şekilde sağlık
muayenesinden geçirilmelidir..

 Fümigantlardan dolayı zehirlenme olayları
nadir görüldüğünden kullanılan fümigant ve
kullanma şekli hakkında bilgi verilmesi, acil
durumlarda çağrılacak doktor için çok faydalı
olur.

 Zehirlenmeler konusunda 114 numaralı
Ulusal Zehir Danışma Merkezinden
(UZEM) bilgi alınabilir.





FÜMİGANTLARIN ZEHİRLİLİĞİ VE 
KORUNMA ESASLARI

 Fümigasyonda kullanılan fümigantlar
sıcakkanlılar için zehirli olduğundan
uygulanmaları esnasında gerekli korunma
tedbirleri alınmalıdır.

 Alınan tedbirlere rağmen veya kaza sonucu
meydana gelen zehirlenme durumunda ise

– zehirlenme belirtilerinin ve alınması gereken
ilk yardım önlemleri ile fümigantların varsa
mevcut antidotlarının bilinmesi önemlidir.



FÜMİGASYONDA KULLANILAN     
FÜMİGANTLARLA ZEHİRLENMELERDE 
GENEL OLARAK GÖRÜLEN BELİRTİLER

 Baş ağrısı ve dönmesi

 Solunum yetmezliği

 Bulantı ve kusma

 Çift  yada bulanık görme

 Karın sancısı ve ishal
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 Karın sancısı ve ishal

 Kulak çınlaması

 Boğaz kuruması

 Titremek

 Yorgunluk hissetme

FÜMİGASYONDA KULLANILAN     
FÜMİGANTLARLA ZEHİRLENMELERDE 
GENEL OLARAK GÖRÜLEN BELİRTİLER
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FÜMİGASYONDA KULLANILAN     

FÜMİGANTLARLA ZEHİRLENMELERDE 
GENEL OLARAK GÖRÜLEN BELİRTİLER

 Sendeleyerek yürüme ve baygınlık

 Zihin karışıklığı ve konuşma 
güçlüğü, dalgınlık

 İştah azalması

 Dilde yanma hissi ve ağızda madeni 
bir tat…
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METHYL BROMİDE ZEHİRLENME 
BELİRTİLERİ

 Metil bromide bağlı gelişen toksisite 
genellikle solunum yoluyla veya deriden 
absorbsiyon sonucunda görülür.

 Akut zehirlenmede, cilt ve göz tahrişinden 
ölüme kadar değişen klinik tablolar 
bildirilirken, en fazla yaralanma ve ölüm, 
metil bromid dezenfektan buhar olarak 
kullanılması durumunda görülmüştür.



METHYL BROMİDE 
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

 Metil bromitin insan ve memelilere etkisi gaza
maruz kalma yoğunluğuna göre değişir.

 Metil bromide bağlı gelişen toksisite genellikle 
solunum yolu veya deriden absorbsiyon sonucunda 
görülür. 

 Akut zehirlenme gelişen vakalarda, cilt ve göz 
tahrişinden ölüme kadar değişen klinik tablolar 
bildirilirken, en fazla yaralanma ve ölüm, metil 
bromid dezenfektan buhar olarak kullanıldığında 
görülmüştür . (yoğun bakım dergisi 2002;2(4):268-
272)



 Hemen ölüm yaratmayan yoğunlukları 
asabi araz meydana getirir. Yüksek 
yoğunlukları ise akciğer yolu ve burunla 
ilgili olarak dolaşım sistemindeki etkisi 
ile ölüme sebep olur.

 Yoğun gaz halinin insan cildine temas
etmesi sonucunda ciddi
kabarcıklanmalar meydana gelir.

METHYL BROMİDE 
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ



Sıvı veya gaz halinin insan cildine temas 
etmesi ile lokal ciddi kabarcıklar (bül)  oluşur.



 Bir fabrikada özel giysi ve maskeler eşliğinde, 
metil bromid ile fumigasyon yöntemi 
kullanarak ilaçlama yaparken, baş ağrısı, baş 
dönmesi ve bulantı gelişen 2 vaka derhal 
ilaçlamayı keserek açık havaya çıkmışlardı. 

 2. vaka, 1. vakaya oranla ilaçla daha yakın 
çalışmış ve yaklaşık yarım saat daha fazla süre 
bu ortamda kalmıştı. İlaçlama yapılan 
ortamdan uzaklaşmalarına rağmen şikayetleri 
geçmeyen vakalar, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İlk ve Acil Yardım Kliniği’ne getirildi. 

2 METHYL BROMİDE ZEHİRLENME VAKASI 
(Yoğun bakım dergisi 2002;2(4):268-272)



 Birinci Vaka Otuz dört yaşındaki erkek, acil servise 
getirildiğinde bilinç açık olup, baş ağrısı, baş dönmesi, 
halsizlik, bulantı ve kusma şikayetleri vardı. Yapılan fizik 
muayene sonucunda patolojik bulguya rastlanmadı. 
Hastanın elbiseleri çıkartılarak vücudu yıkandı.

 Tam kan sayımında lökosit 26.600/mm3, kan şekeri 240
mg/dL. Acil servis yoğun bakıma alınan hastanın 
şikayetleri 1 saat sonra azaldı. Acil servise kabulden 6 
saat sonra sol el 2. parmak dorsal yüzde bül ortaya çıktı.

 Bikarbonatla pansuman yapılarak 2. derece yanık gibi 
tedavi edildi. On iki saat sonra hastanın şikayetleri 
tamamen geçti. Yirmi dört saat sonra tekrarlanan tam 
kan ve biyokimya sonuçları normaldi.

2 METHYL BROMİDE ZEHİRLENME VAKASI 
(Yoğun bakım dergisi 2002;2(4):268-272)



 İkinci Vaka Otuz yaşındaki erkek, acil servise 
getirildiğinde bilinç açık olup, baş ağrısı, baş dönmesi, 
halsizlik, göğsünde ağrı, bulantı ve kusma şikayetleri 
vardı. Yapılan fizik muayenesinde hızlı solunum dışında 
patolojik bir bulguya rastlanmadı.

 Laboratuvar incelemesi yapıldığında; tam kan sayımında 
lökosit 14.000/mm3, biyokimyasında kan şekeri 300
mg/dL olması haricinde normal sınırlardaydı.

 Acil servis yoğun bakıma alınan hastanın yaklaşık 45 
dakika sonra tüm vücudunda yaygın, kısa süreli tonik-
klonik kasılmalar başladı. Hastanın bu sırada bilinci 
açıktı.

2 METHYL BROMİDE ZEHİRLENME VAKASI 
(Yoğun bakım dergisi 2002;2(4):268-272)



 Hastanın şikayetleri artarak devam etmesi ve 
bilincin sürekli artarak bozulması; solunum sayısının 
artması ile yoğun bakıma alınan hastanın bir gün 
sonra vakanın her iki ayak sırtını tamamen 
kaplayan büller ortaya çıktı. İkinci dereceden termal 
yanıkmış gibi değerlendirilerek tedaviye başlandı. 

 Bilinci geri dönmeyen vakada 5. gün kan üre, 
kreatinin değerlerinin yükselmiş; 7. günde akut 
solunum sıkıntısı sendromu gelişen olgu, hastaneye 
kabulden 10. gün sonra çoklu organ yetmezliği 
nedeniyle kaybedildi.

2 METHYL BROMİDE ZEHİRLENME VAKASI 
(Yoğun bakım dergisi 2002;2(4):268-272)



METHYL BROMİDE
ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

 Hasta derhal açık havaya çıkarılmalıdır.

 Hasta yatırılarak üşüme hali varsa üstü 
battaniye ile örtülmeli, sıkı olan yaka, kol 
vs. gevşetilmelidir.

 Pencere ve kapılar açılmalıdır.

 Nefes yavaşlamış ise suni teneffüs 
yaptırılmalıdır.

 Hasta baygın ise loş bir odada yatırılmalıdır.



METHYL BROMİDE 
ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

 Fümigant yüze, göze, ele sıçramış
ise elbiseler çıkarılmalı ve cilt bol
su ile 15 dakika yıkanmalıdır.

 Metil bromit zehirlenmesinin
bilinen bir antidotu yoktur.

 Doktora haber verilmelidir.



HİDROJEN SİYANÜR ( HCN ) 
ZEHİRLİLİK ETKİSİ

 HCN oldukça kuvvetli, ani tesirli
bir zehirdir.

 İnsan ve diğer sıcak kanlı 
hayvanlarda hücrelerin kandan 
normal yollarla oksijen 
alabilmelerine mani olup; 
teneffüsü önlemek sureti ile 
nefes almaya engel olarak 
oksijensizlikten boğulmaya 
sebebiyet verir. 
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HİDROJEN SİYANÜR ( HCN ) 
ZEHİRLİLİK BELİRTİLERİ

 Göz ve boğazda tahriş, ağızda madeni
tat, başın ön kısmında tazyik hissi, başta
şiddetli ağrı, baş dönmesi, mide
bulantısı ile kusma başlıca belirtilerdir.

 Gazın deri temasında tahriş ve ağrı 
görülür. Bu kimyasallar sağlıklı deriden 
absorbe olabilir.



HİDROJEN SİYANÜR ( HCN ) 
ZEHİRLİLİK BELİRTİLERİ

 Göz temasında gözde kızarıklık ve tahriş 
ile birlikte yanıklar oluşabilir.

 Boğaz ve ağızda tahriş ve bunu takiben 
soluma güçlüğü ve bilinç yitimi 
görülebilir.

 Hastanın nefesi acı badem gibi 
kokabilir.



HİDROJEN SİYANÜR ( HCN ) 
ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

 Hasta gaz bulunan odadan derhal
temiz havaya çıkarılıp, yatırılmalıdır.
Ancak bu soğuk havada
yapılmamalıdır. Hasta normal
sıcaklıktaki bir odaya alınmalıdır.

 Baygın kişi, dışarı çıkarıldıktan sonra
olduğu yerde tedavisi yapılmalıdır.



Kişi bayılacakmış gibi 
hissediyorsa, oturtun ve 
başını ayaklarının arasına 
eğmesini sağlayın.
(Şekil 11.2a ) 

ya da yere sırt üstü yatmasına 
yardımcı olun, ayaklarını kalp 
seviyesinin üzerine kaldırarak 
başını küçük bir yastıkla vb. 
destekleyin. Bu yolla kan 
dolaşımını kolaylaştırmış 
olursunuz.

(Şekil 11.2b).
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HİDROJEN SİYANÜR ( HCN ) 
ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

 Fümigant ile bulaşık elbiseler
çıkarılmalı;

 Eğer üşüyorsa battaniye ile örtülerek
ısınması sağlanmalıdır.

 İlk yardım setinde bilhassa HCN
zehirlenmesine karşı antidot olarak
kullanılan Amyl Nitrite ampulü
bulundurulmalıdır.



HİDROJEN SİYANÜR ( HCN ) 
ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

 Hastada soluma ve nabız varsa HCN 
zehirlenmesine karşı antidot olarak 
kullanılan bir 0,17 gr.lık  Amyl nitrit 
ampulünü bir mendil içine kırarak buharı 
soluması için 15 saniye hastanın burnuna 
tutulur.

 Bu uygulama 15 saniye aralıkla 5 kez 
tekrarlanabilir. (Bazı kaynaklarda 3 dk. 
aralıkla yeni ampul açılarak; 5 ampule 
kadar kullanılabilir denmektedir.)



AMYL NİTRİT

Nitromil 

Iso-amyl nitrite ampules are used to combat 

blood poisonings with cyanide compounds. Four 

0.3ml ampules wrapped in woven absorbent 

coverings are placed in Milad 1 self aid kit. Also, 

boxes of 250 ampules are sold separately. When 

in need, the ampules should be broken between 

fingers and the volatile contents inhaled. Since 

the fabric pouch retains Nitromil® contents for 

at least 5-10 minutes, repeated ampules of Iso-

Amyl Nitrite may be utilized within fifteen 

minutes of each other if poison blood gases or 

their side effects persist.



HİDROJEN SİYANÜR ( HCN ) 
ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

 Doktor amyl nitrite’i ve sodyum
thiosulfat solüsyonunu belli
oranlarda yalnız damardan zerk
edilmek üzere hazırlar.

 Solunum durmuş ise ve nabız
hissedilmiyorsa suni solunum ve
kalp masajı yapılmalıdır.

 Baygın bir hastaya ağızdan bir şey
verilmemelidir. Dilin boğazı kapatıp
kapatmadığı kontrol edilmelidir.
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HİDROJEN FOSFİT ( FOSFİN ) 

ZEHİRLİLİK DURUMU

 Ön tedbirler alınmış ise pratik olarak
phostoxin kullanılmasında bir tehlike yoktur.
Karpit kokusuna benzeyen kokusu ile düşük
oranlarda bile mevcudiyeti kolayca anlaşılır.

 Zehirlenme iki halde olabilir.

– Gazın teneffüsü

– Yutularak (Kazara yutularak içeri alınan
hydrogen phosphide çabucak parçalanır.
Sonuç ölümcül olabilir.)



HİDROJEN FOSFİT ( FOSFİN ) 
ZEHİRLİLİK DURUMU

 Hidrojen fosfit deriye güç giren ve vücut
hücrelerindeki önemli ferment sistemlerini
etkileyen bir zehirdir.

 Ayrıca fosfin gazı alt yanıcılık sınırının
üzerinde aniden tutuşabilir. Yüksek
konsantrasyonlarda ise son derece enerjik
reaksiyon üreterek patlama ve ciddi
yaralanmalara sebep olabilir.



HİDROJEN FOSFİT 
ZEHİRLENME   BELİRTİLERİ

 Hidrojen fosfit zehirlenmesinde teneffüs
edilen PH³ gazı miktarına göre belirtiler
derhal veya birkaç saat içinde ortaya
çıkabilir.

 Küçük bir miktarın alınmasıyla görülebilen
ancak karakteristik olmayan belirtileri
kulak çınlaması, mide bulantısı, göğüste
sıkışma ve huzursuzluktur. Bu haller temiz
havada geçebilir.



HİDROJEN FOSFİT 
ZEHİRLENME   BELİRTİLERİ

 Daha yoğun olan zehirlenmelerde
genel bir bitkinlik, mide bulantısı,
kusma, karın ağrısı, ishal gibi mide
içindeki belirtiler ve ayrıca denge
bozukluğu, göğüste şiddetli ağrılar ve
nefes darlığı kısa sürede gözükür.

 Çok yüksek yoğunlukta ise şiddetli
nefes darlığı, deride kararma, sıkıntı,
bilinçsizlik ve derhal ölümle
neticelenen belirtiler görülür.
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HİDROJEN FOSFİT 
ZEHİRLENME   BELİRTİLERİ

 Fosfin gazının deri ve göz teması olması 
durumunda kızarıklık ve tahriş görülür.

 Şiddetli vakalarda bulantı, kusma, göğüste 
sertlik,baş ağrısı ve soluma güçlüğü ile 
birlikte köpüklü balgam (pulmoner ödem) 
ve bilinç yitimi görülür.

 Pulmoner ödem başlangıcı 72 saate kadar 
gecikebilir.



HİDROJEN FOSFİT 
ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

Teneffüsten sonra meydana gelen
zehirlenmelerde;

 Hasta derhal açık havaya çıkarılmalı

 Hasta oturabiliyorsa oturtulmalı,
oturamıyorsa sırt üstü yatırılmalıdır.
Kusma olayı varsa yan yatırılarak
boğulması önlenmeli dil boğazı tıkıyorsa
dışarı çekilmelidir. Ve üzerine battaniye
örtülerek sıcak tutulmalıdır.



HİDROJEN FOSFİT 
ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

 Fümigant ile bulaşık elbiseler
değiştirilmelidir.

 El ve yüzü sabunlu su ile yıkanmalıdır.

 Gazın göze teması söz konusu olduğunda
gözleri açık tutarak 15-20 dak. boyunca
yavaş ve yumuşak bir şekilde su ile
durulanmalıdır.

 Öksürtülmeli, eğer solunumu durmuş ise
suni solunum yaptırılmalıdır.



HİDROJEN FOSFİT 
ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

 Doktor geldiğinde hastaya oxijen verilebilir.
Kalbi kuvvetlendirici ve stimüle edici ilaçlar
kullanılabilir. Bazen kan değişimini
gerektirecek durumlar olabilir. Bazen de
tuzlu ve glikozlu serum verilebilir.

 Akciğerde ödem oluşmuşsa glikozlu
hipertonik solüsyon damardan tatbik
edilebilir.



HİDROJEN FOSFİT 
ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

Yutmadan sonra meydana
gelen zehirlenmelerde;

 Kusturularak midesi boşaltılmalıdır.

 Nefesten gelen karpit kokusu sona
erinceye kadar mide yıkanmalı, daha
sonra antidot olarak carbo
medicinalis uygulanır.



AKTİF KARBON
(CARBO MEDİCİNALİS)
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