
ФОРМАЛДЕХИД – ФАКТИТЕ
Формалдехидът е сензибилизиращ агент (предизвикващ свръхчувствителност), 
който може да предизвика отговор на имунната система още при първоначалното 
излагане. Острата експозиция се изразява в дразнене в очите, носа и гърлото и може 
да предизвика във всеки изложен кашлица и хрипове. Последващото излагане 
може да причини тежки алергични реакции на кожата, очите и дихателните пътища 
и да предизвика астматични респираторни проблеми и дразнене на кожата като 
дерматит и сърбеж. Формалдехидът е класифициран като канцероген от група I от 
МАИР, което означава, че той е канцерогенен за хората (рак на носа). 

Кога възникват рискове?

Експозиция на формалдехид се среща в 
здравеопазването, погребалните агенции, текстилната и 
хартиената промишленост. Работниците могат да вдишат 
формалдехида като газ или пари или да го абсорбират 
през кожата като течност. Те могат да бъдат изложени и 
при процеси на обработка на текстил и в производството 
на смоли. В допълнение към здравните специалисти и 
медицинските лаборанти, групите с потенциално висок 
риск включват работници, както и учители и студенти, 
които работят с биологични екземпляри, консервирани с 
формалдехид или формалин.

Повече за веществото

Формалдехидът е безцветен, силно миришещ 
газ, често се среща и като водни разтвори. Освен 
като често използван консервант в медицински 
лаборатории и морги, формалдехидът се среща и 
в много продукти като различни видове химикали; 
плочи от дървесни частици; домакинска химия; 
лепила; пресован текстил; покрития на хартиени 
продукти, ПДЧ плоскости и шперплат. Също така 

широко се използва като индустриален фунгицид, 
бактерицид и дезинфектант.

Какви симптоми могат да се проявят?

Вдишването на голямо количество формалдехид 
може да доведе до симптоми като възпалено гърло, 
кашлица, дразнене на очите и кръвотечения от носа. 
Някои хора са по-чувствителни от други, така че 
количества, които не създават проблеми за някои 
хора, може да накарат други да се разболеят или да се 
почувстват зле.

Известно е, че формалдехидът причинява рак. Колкото 
по-високо е нивото и колкото е по-продължителна 
експозицията, толкова по-голям е шансът за рак (рак 
на носа и гърлото). Излагането на формалдехид може 
да увеличи вероятността от рак, дори при нива твърде 
ниски, за да предизвикат симптоми.

Латентният период между експозицията и свързания с 
формалдехид рак на носа варира силно от 2 години за 
някои остри видове рак до 15 години.

Какво можете да направите?

Извършвайте редовно и правилно измерванията 
на експозицията, така че да е ясно кога трябва да се 
предприемат действия. Информирайте работниците за 
рисковете и превантивните мерки.

Най-доброто решение е да се контролира 
експозицията чрез технически и инженерни мерки, 
като инсталиране на локална смукателна вентилация. 
За да се предотврати изпускането на продукта 
на работното място, може да е необходимо да се 
използват строги мерки за контрол, като например 
пълна херметизация на процесите. Маркирайте 
всички смеси или разтвори, съдържащи висок процент 
формалдехид. Личните предпазни средства, като 
респиратори, са краткосрочно решение за намаляване 
на риска от експозиция и трябва да се използват само 
като крайно средство.
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