
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ
Η φορμαλδεΰδη είναι ένας παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει μια αρχική αντίδραση του ανοσοποιητικού 
συστήματος μετά από την επαφή με την ουσία αυτή. Η οξεία έκθεση είναι ιδιαίτερα ερεθιστική για τα μάτια, τη 
μύτη και το λαιμό και μπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση βήχα και συριγμού. Η μετέπειτα έκθεση στην ουσία 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις σε δέρμα, μάτια και στο αναπνευστικό σύστημα και 
να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα όπως ασθματικού τύπου αναπνευστικά προβλήματα και ερεθισμό 
του δέρματος με τη μορφή δερματίτιδας και κνησμού. Η φορμαλδεΰδη ταξινομείται ως καρκινογόνος ουσία 
κατηγορίας 1 από το τον Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC), το οποίο σημαίνει ότι είναι 
καρκινογόνος για τον άνθρωπο (καρκίνος ρινικού επιθηλίου).

Που υπάρχει κίνδυνος

Η έκθεση σε φορμαλδεΰδη εμφανίζεται στην υγειονομική 
περίθαλψη, στις υπηρεσίες εργολάβου κηδειών, στην 
κλωστοϋφαντουργία και στις βιομηχανίες χάρτου. Οι 
εργαζόμενοι μπορούν να εισπνεύσουν τη φορμαλδεΰδη ως 
αέριο ή ατμό ή να την απορροφήσουν μέσω του δέρματος 
με τη μορφή του υγρού. Μπορούν να εκτεθούν κατά τη 
διάρκεια της κατεργασία των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και της παραγωγής ρητινών. Επιπρόσθετα των 
επαγγελματιών υγείας και των ιατρικών εργαστηρίων, στις 
ομάδες υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε 
νεκροτομεία καθώς και οι εκπαιδευτικοί και φοιτητές που 
χειρίζονται βιολογικά δείγματα τα οποία συντηρούνται με 
τη χρήση φορμαλδεΰδης ή φορμόλης.

Περισσότερες πληροφορίες για την ουσία

Η φορμαλδεΰδη είναι ένα άχρωμο, έντονα αρωματικό 
αέριο που συχνά βρίσκεται σε υδατικά διαλύματα. 
Συνήθως χρησιμοποιείται ως συντηρητικό σε ιατρικά 
εργαστήρια και νεκροτομεία. Η φορμαλδεΰδη βρίσκεται 
επίσης σε πολλά προϊόντα όπως χημικά προϊόντα, 
μοριοσανίδες, οικιακά προϊόντα, κόλλες, μονίμως 
πρεσαρισμένα υφάσματα, 

επικαλύψεις προϊόντων από χαρτί, ινοσανίδες και κόντρα 
πλακέ. Χρησιμοποιείται επίσης ευρέως ως βιομηχανικό 
μυκητοκτόνο, μικροβιοκτόνο και απολυμαντικό.

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία 

Η εισπνοή φορμαλδεΰδης σε μεγάλες ποσότητες μπορεί 
να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως ενόχληση και πόνο 
στο λαιμό, βήχα, οφθαλμικό κνησμό και ρινορραγίες. Με 
δεδομένο ότι ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι 
από άλλους, τυχόν έκθεση που δεν προκαλεί προβλήματα 
σε κάποιους ανθρώπους, μπορεί να καταστήσει άλλους 
άρρωστους ή συμπτωματικούς.

Η φορμαλδεΰδη είναι γνωστό ότι προκαλεί καρκίνο. 
Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της έκθεσης και όσο 
μεγαλύτερη η διάρκεια της, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου (του ρινοφάρυγγα). 
Η έκθεση σε φορμαλδεΰδη, ακόμα και σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα όπου δεν εκδηλώνονται συμπτώματα, μπορεί να 
αυξήσει την πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου.
Η λανθάνουσα περίοδος μεταξύ της έκθεσης και της 
εκδήλωσης καρκίνου μύτης και φάρυγγα, η οποία 
σχετίζεται με την φορμαλδεΰδη, ποικίλει σημαντικά από 
2 έτη-για κάποια επιθετικά είδη καρκίνου- έως και 15 έτη.

Τι μπορείτε να κάνετε

Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες για την έκθεση 
μετρήσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον προκειμένου 
να γνωρίζετε πότε και ποιες ενέργειες πρέπει να 
ακολουθήσουν. Ενημερώστε τους εργαζόμενους για τους 
κινδύνους και τα προληπτικά μέτρα.

Η καλύτερη λύση είναι ο έλεγχος της έκθεσης μέσω του 
σχεδιασμού και των τεχνικών μέτρων ελέγχου, όπως 
η εγκατάσταση τοπικών συστημάτων εξαερισμού των 
καυσαερίων. Για να αποφευχθεί η απελευθέρωση του 
προϊόντος στο χώρο εργασίας, μπορεί να χρειαστεί 
να χρησιμοποιηθούν αυστηρά μέτρα ελέγχου όπως 
η απομόνωση της εργασίας σε κλειστό σύστημα. 
Να χρησιμοποιείτε σήμανση για όλα τα μείγματα 
ή διαλύματα που περιέχουν υψηλό ποσοστό 
φορμαλδεΰδης. Τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως 
οι  αναπνευστικές μάσκες, είναι μια βραχυπρόθεσμη 
λύση για τη μείωση της έκθεσης και θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση
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