
ЕТИЛЕН ОКСИД – ФАКТИТЕ
Изчислено е, че  около 46 900 работници в ЕС са потенциално изложени 
на въздействието на етиленов оксид. Основните пътища на потенциална 
експозиция на човек на етиленов оксид са вдишване (инхалиране) и 
поглъщане. Той е канцероген (класифициран като група 1 от МАИР), който може 
да причини левкемия, рак на лимфните възли и рак на гърдата. Той е свързан 
и с възникването на спонтанни аборти, генетични увреждания, увреждания 
на нервните влакна, периферна парализа, мускулна слабост, както и със 
симптоми като нарушено мислене и памет. В течна форма може да предизвика 
силно дразнене на кожата при продължителен или ограничен контакт. 

Кога възникват рискове?

Съществува висок риск от излагане на етиленов 
оксид на работниците, работещи в медицинските 
услуги, печатарската промишленост, промишленото 
производство на химикали, каучук и пластмаси. 

Повече за веществото

Етиленоксидът е запалим, безцветен газ при 
температури над 10,7 ° C, чийто мирис при 
токсични нива наподобява на етер. Той се среща 
в производството на разтворители, антифриз, 
текстил, детергенти, лепила, полиуретанова пяна 
и фармацевтични продукти. Основната употреба 
на етиленов окис е като междинен продукт при 
производството на етиленгликол. По-малки количества 
присъстват във различни видове фумиганти, 
дезинфекциращи вещества за подправки и козметика, 
както и при болнична стерилизация на хирургическо 
оборудване. 

Какви симптоми могат да се проявят?

Остри ефекти и ранни симптоми на експозицията 
на етиленоксид са болка в очите, възпалено гърло, 
затруднено дишане, замъглено виждане, замаяност, 
гадене, главоболие, гърчове, поява на кожни мехури, 
повръщане, кашлица, повишени аборти при жени, 
дегенерация на тестисите и сгъстяване на спермата 
при мъжете. Продължителното излагане може да 
причини левкемия, рак на лимфните възли или рак на 
гърдата.

Латентният период между експозицията и рака, 
свързан с етиленоксид, варира от 9 до 20 години. 

Какво можете да направите?

Извършвайте редовно и правилно измерванията 
на експозицията, така че да е ясно кога трябва да се 
предприемат действия. Следете дали работниците 
съобщават за ранни симптоми. Работещите трябва 
да бъдат информирани за опасностите, свързани с 
експозицията на етиленоксид на работното място.

Най-доброто решение е да се контролира 
експозицията, например чрез избягване на вдишване 
и контакт с кожата. Използвайте строги мерки за 
контрол, като например херметизация на процесите, 
за да предотвратите изпускането на веществото 
на работното място. Инсталирайте вентилационни 
системи, които не предизвикват искри, и осигурете 
очна промивка и предпазен душ, ако съществува 
опасност от директен контакт или напръскване. За 
да се защитят на индивидуално ниво, работниците 
трябва да носят защитни очила и подходящо защитно 
облекло за защита на кожата по всяко време в зоните, 
където има опасност от пръски от течен етиленов 
оксид. Цялото облекло, замърсено с етиленов оксид, 
трябва да се изхвърля. Работниците не трябва да ядат, 
пият или пушат по време на работа с етиленов оксид. 
Личните предпазни средства трябва да се използват 
само в краен случай след въвеждането на възможните 
технологични решения.

OSHA, IARC, CDC, EPA, NIOSH, EK.
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