
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΔΡΑΖΙΝΗ
Στην ΕΕ εκτιμάται ότι περίπου 2,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι είναι 
δυνητικά εκτεθειμένοι σε υδραζίνη. Οι κύριοι τρόποι πιθανής 
έκθεσης του ανθρώπου στην ουσία είναι η κατάποση, η εισπνοή και η 
δερματική επαφή. Είναι καρκινογόνο για τον άνθρωπο (ταξινομημένο 
στην κατηγορία 2Β από το IARC, δηλαδή δυνητικά  καρκινογόνο για τον 
άνθρωπο). Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα και 
του παχέος εντέρου και έχει δυνητική γονοτοξικότητα.

Που υπάρχει κίνδυνος

Η έκθεση σε υδραζίνη έχει τεκμηριωθεί στις βιομηχανίες 
παραγωγής χαρτιού, ελαστικών, στρατιωτικών και 
αεροδιαστημικών, όπου παράγεται ή χρησιμοποιείται 
υδραζίνη.

Περισσότερα για την ουσία

Η υδραζίνη είναι ένα άχρωμο ελαιώδες υγρό σε 
θερμοκρασία δωματίου, με μια οσμή διεισδυτικής 
αμμωνίας. Είναι αναμίξιμη με μεθυλ-, αιθυλ-, 
προπυλ- και βουτυλ- αλκοόλες, ελαφρώς αναμίξιμη με 
υδρογονάνθρακες και αλογονωμένους υδρογονάνθρακες 
και αδιάλυτη σε χλωροφόρμιο και αιθέρα. 
Χρησιμοποιείται κυρίως ως χημικό ενδιάμεσο προϊόν για 
την παραγωγή γεωργικών χημικών ουσιών και χημικών 
παραγόντων διογκώσεως, ως αναστολέας διάβρωσης, 
χημικό επεξεργασίας νερού και προωθητικό πυραύλων.

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία 

Τα συμπτώματα οξείας (βραχυπρόθεσμης) έκθεσης των 
ανθρώπων σε υψηλά επίπεδα υδραζίνης,  μπορεί να 
περιλαμβάνουν ερεθισμό των οφθαλμών, της μύτης 
και του λαιμού, ζάλη, κεφαλαλγία, ναυτία, πνευμονικό 
οίδημα, επιληπτικές κρίσεις και κώμα. Η οξεία έκθεση 
μπορεί επίσης να βλάψει το ήπαρ, τα νεφρά και το 
κεντρικό νευρικό σύστημα στους ανθρώπους. Το υγρό 
είναι διαβρωτικό και μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα 
από την επαφή με το δέρμα. Η παρατεταμένη έκθεση 
μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του πνεύμονα ή του 
παχέος εντέρου-ορθού.

Τι μπορείτε να κάνετε

Πραγματοποιήστε συνεχόμενα τις κατάλληλες για την 
έκθεση μετρήσεις, έτσι ώστε να είναι γνωστό πότε πρέπει 
να ακολουθούν οι κατάλληλες ενέργειες. Διερευνήστε 
εάν οι εργαζόμενοι αναφέρουν πρώιμα συμπτώματα. 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τις επιπτώσεις της 
έκθεσης. Τα μέτρα ελέγχου περιλαμβάνουν τη χρήση 
κλειστών διαδικασιών, τοπικών συστημάτων απαγωγής 
αερίων και γενικού εξαερισμού.

 Άλλες συνιστώμενες εργασιακές πρακτικές 
περιλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών σχετικά με 
τους κινδύνους και την εκπαίδευση των εργαζομένων, 
την παρακολούθηση των αερομεταφερόμενων χημικών 
συγκεντρώσεων, την παροχή σιντριβανιών έκπλυσης 
ματιών και καταιωνιστήρα έκτακτης ανάγκης, το πλύσιμο 
των εκτεθειμένων μερών του σώματος στο τέλος της 
εργασίας και την απαγόρευση κατανάλωσης, καπνίσματος 
ή κατανάλωσης σε χώρους χειρισμού χημικών. Τα μέσα 
ατομικής προστασίας πρέπει να αποτελούνται από 
μάσκα, γυαλιά, αδιάβροχα γάντια και ρούχα. Τα μέσα 
ατομικής προστασίας πρέπει να  χρησιμοποιούνται μόνο 
ως έσχατη λύση, αφού εισαχθούν όλα τα πιθανά τεχνικά 
μέτρα.
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