
ВИНИЛХЛОРИД – 
ФАКТИТЕ
Първичното излагане на винилхлорид става чрез 
вдишване. Продължителното излагане може да причини 
рак на черния дроб, мозъка, кръвта и белите дробове. 
Винилхлоридът се класифицира като канцероген от група 1 
от МАИР, което означава, че се разглежда като определена 
причина за рак при хората.

Кога възникват рискове?

Основният път на професионално излагане на 
винилхлорид е чрез вдишване, което се осъществява 
предимно във винилхлорид / поливинилхлорид-PVC 
инсталации и в съоръжения за преработка на PVC 
(включително при опаковане, съхранение и работа с 
винилхлорид). Опасните индустрии са производството 
на промишлени химикали, пластмасови изделия, 
метални изделия или машини, но инцидентно 
излагане на агента може да се случи и в професии или 
услуги, свързани с транспорта и строителството.

Повече за веществото

Винилхлоридът е безцветен запалим газ. Той не 
се среща естествено а само като продукт, който се 
произвежда индустриално за търговска употреба. 
Винилхлоридът се използва предимно за получаване 
на поливинилхлорид (PVC); PVC се използва за 
производство на различни пластмасови продукти, 
включително тръби, кабели и кабелни покрития и 
опаковъчни материали. Винилхлоридът също се 
отделя като продукт на горенето в тютюневия дим.

Какви симптоми могат да се проявят?

Острото отравяне с винилхлорид може да доведе 
до симптоми, които включват слабост, замаяност, 
умора, загуба на тегло, мравучкане и изтръпване на 
крайниците, нарушения на зрението и в тежки случаи 
до кома и смърт. Той може също така да раздразни 
очите, кожата, лигавиците и дихателните пътища. 
При ниски нива на експозиция организмът може да 
метаболизира винилхлорида и да го отдели чрез 
урината. Хроничната експозиция може да причини 
трайно увреждане на черния дроб и рак на черния 
дроб, неврологични или поведенчески симптоми и 
промени в кожата и костите на ръцете.

Латентният период между експозицията и свързаните 
с винилхлорид ракови заболявания варира силно в 
зависимост от вида рак.

Какво можете да направите?

Perform proper exposure measurements so it is known 
Извършвайте редовно и правилно измерванията 
на експозицията, така че да е ясно кога трябва да се 
предприемат действия. Информирайте работниците за 
рисковете и подходящите устойчиви дрехи и ЛПС и за 
задължителните превантивни мерки.

Най-доброто решение е да се контролира експозицията 
чрез елиминиране или заместване, например 
заместване на винилхлорида с друго не-канцерогенно 
вещество, инсталиране на вентилационни системи 
или херметизиране на процесите. Уверете се, че се 
използват подходящи лични предпазни средства и 
облекло, като предпазни очила, химически устойчиви 
дрехи и ръкавици (устойчиви на химикали или 
изолиращи) и респиратори.
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