
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ
Η κύρια έκθεση στο βινυλοχλωρίδιο πραγματοποιείται μέσω της αναπνευστικής 
οδού. Η παρατεταμένη έκθεση σε αυτή την χημική ουσία μπορεί να προκαλέσει 
καρκίνο του ήπατος, εγκεφάλου, πνευμόνων ή λευχαιμίες. Το βινυλοχλωρίδιο 
ταξινομείται ως καρκινογόνο κατηγορίας 1Α κατά IARC, δηλαδή έχει επιβεβαιωθεί 
ότι προκαλεί καρκίνο στους ανθρώπους.

Που υπάρχει κίνδυνος

Ο κύριος τρόπος επαγγελματικής έκθεσης στο 
βινυλοχλωρίδιο είναι μέσω της εισπνοής και συνήθως 
παρατηρείται σε εγκαταστάσεις ή εργοστάσια παραγωγής 
βινυλοχλωριδίου/PVC ή σε εργοστάσια επεξεργασίας 
των παραπάνω ουσιών (συμπεριλαμβανόμενης 
της συσκευασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης 
βινυλοχλωριδίου).  Οι βιομηχανίες οι οποίες 
βρίσκονται σε κίνδυνο ασχολούνται κυρίως με την 
παραγωγή αντίστοιχων χημικών ουσιών, πλαστικών 
προϊόντων, κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων 
ή μηχανημάτων. Επιπλέον μπορεί να παρατηρηθεί σε 
άλλα επαγγέλματα ή εργασίες που σχετίζονται με την 
μεταφορά ή τις κατασκευές.  

Περισσότερες πληροφορίες για την ουσία

Το βινυλοχλωρίδιο είναι ένα άχρωμο αέριο το οποίο 
είναι εύφλεκτο. Δεν υπάρχει στη φύση αλλά πρέπει να 
παραχθεί βιομηχανικά για την οποιαδήποτε εμπορική 
χρήση. Το βινυλοχλωρίδιο χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή πολυβινυλοχλωριδίου (PVC), το οποίο 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή διαφόρων πλαστικών 

προϊόντων, όπως σωλήνων, καλωδίων και περιβλημάτων 
καλωδίων καθώς και υλικών συσκευασίας. Το 
βινυλοχλωρίδιο επίσης παράγεται ως προϊόν της καύσης 
του καπνού τσιγάρων.

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία

Η οξεία έκθεση σε βινυλοχλωρίδιο μπορεί να προκαλέσει 
συμπτώματα όπως αδυναμία, ζάλη, κόπωση, απώλεια 
σωματικού βάρους, μουδιάσματα και μυρμηκιάσματα των 
άκρων, διαταραχές όρασης και σε βαριές περιπτώσεις 
σε απώλεια συνείδησης και θάνατο. Μπορεί επίσης να 
προκαλέσει ερεθισμούς των ματιών, του δέρματος, των 
βλεννογόνων και του αναπνευστικού συστήματος. Σε 
χαμηλά επίπεδα έκθεσης, το ανθρώπινο σώμα έχει τη 
δυνατότητα να μεταβολίσει το βινυλοχλωρίδιο και να το 
αποβάλλει μέσω των ούρων. Η χρόνια έκθεση μπορεί να 
προκαλέσει μόνιμη ηπατική βλάβη και καρκίνο ήπατος, 
νευρολογικά συμπτώματα ή διαταραχές συμπεριφοράς 
και αλλαγές του δέρματος και των οστών των χεριών. 
Η λανθάνουσα περίοδος από την έκθεση μέχρι την 
εμφάνιση σχετικών καρκίνων ποικίλει ανάλογα με την 
φύση κάθε ασθένειας. 

Τι  μπορείτε να κάνετε

Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες για την έκθεση 
μετρήσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον προκειμένου 
να γνωρίζετε ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσουν. 
Ενημερώστε τους εργαζόμενους για τους σχετικούς 
κινδύνους, τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό κι 
εξοπλισμό και τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας.

Η καλύτερη λύση για τον έλεγχο της έκθεσης είναι η 
εξάλειψη της χρήσης της ουσίας ή η αντικατάστασή 
της από κάποια άλλη, δηλαδή για παράδειγμα, 
αντικατάσταση του βινυλοχλωριδίου από άλλες 
μη-καρκινογόνες ουσίες, ή η εγκατάσταση συστημάτων 
εξαερισμού ή άλλων κλειστών συστημάτων που 
εμποδίζουν την απελευθέρωση της ουσίας στον 
εργασιακό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι γίνεται χρήση του 
κατάλληλου ρουχισμού και των κατάλληλων μέτρων 
ατομικής προστασίας, όπως προστατευτικά γυαλιά, 
ανθεκτικές σε χημικές ουσίες στολές, γάντια (ανθεκτικά 
σε χημικές ουσίες ή επενδεδυμένα) και προστατευτικές 
μάσκες. 
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