
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ  
ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
Περίπου 276.000 εργαζόμενοι στην ΕΕ εκτιμάται ότι είναι δυνητικά εκτεθειμένοι 
στο τριχλωροαιθυλένιο. Οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε τριχλωροαιθυλένιο κυρίως 
μέσω της εισπνοής ατμών ή μέσω της δερματικής επαφής, είτε ατμών, είτε υγρού 
τριχλωαιθυλενίου. Αποτελεί καρκινογόνο ουσία για τον άνθρωπο (ταξινομημένη ως 
ομάδα 1 από το IARC) προκαλώντας πιθανώς μέσω μεταλλαξιγένεσης καρκίνο του 
νεφρού και του ήπατος καθώς και λέμφωμα μη Hodgkin.

Που υπάρχει κίνδυνος

Η απολίπανση ως επαγγελματική δραστηριότητα 
είναι η κύρια πηγή έκθεσης σε τριχλωροαιθυλένιο.  Η 
διαδικασία της ψυχρής χειρωνακτικής απολίπανσης έχει 
σαν αποτέλεσμα υψηλότερο βαθμό έκθεσης στην ουσία, 
από ότι η διαδικασία της απολίπανσης με χρήση ατμών. 
Η πλειοψηφία των περιστατικών έκθεσης καταγράφεται  
στα στεγνοκαθαριστήρια και στις βιομηχανίες 
παραγωγής μεταλλικών προϊόντων, μηχανολογικού 
εξοπλισμού και ειδικότερα μηχανολογικού εξοπλισμού 
μεταφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες για την ουσία

Το τριχλωροαιθυλένιο είναι ένα αλογονωμένο αλκένιο που 
σε θερμοκρασία δωματίου συναντάται ως διαυγές, άχρωμο ή 
μπλε ρέον υγρό με αιθέρια οσμή. Είναι διαλυτό σε αιθανόλη, 
ακετόνη, διαιθυλαιθέρα και χλωροφόρμιο, αναμίξιμο με έλαια, 
ενώ είναι σε μικρό βαθμό διαλυτό σε νερό. Είναι σχετικά 
σταθερό, αλλά οξειδώνεται με αργό ρυθμό όταν εκτίθεται 
στην ηλιακή ακτινοβολία παρουσία αέρα.

Αποτελεί ενδιάμεση ουσία στην παραγωγή των 
υδροφθορανθράκων που χρησιμοποιούνται ως 
ψυκτικά μέσα,  ως απολιπαντικά προϊόντα μεταλλικών 
απαρτίων, ως διαλύτες απομάκρυνσης κηλίδων στον 
κλάδο του στεγνού καθαρίσματος, ως διαμορφωτές στον 
πολυμερισμό βινυλοχλωριδίου καθώς και στην παραγωγή 
πολλών προϊόντων αεροζόλ οικιακής χρήσης.

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία 

Η εισπνοή του τριχλωροαιθυλενίου δύναται να 
προκαλέσει ερεθισμό στη μύτη, στα μάτια και στο 
λαιμό καθώς και βλάβη στο νευρικό σύστημα. Πιθανά 
συμπτώματα μπορεί να είναι κεφαλαλγία, ναυτία, ζάλη, 
υπνηλία και σύγχυση.

Εντονότερη έκθεση σε τριχλωροαιθυλένιο είναι 
δυνατόν να προκαλέσει και  απώλεια των αισθήσεων. Σε 
περίπτωση επαφής με το δέρμα, μπορεί να προκαλέσει 
πόνο, ερυθρότητα και οίδημα του δέρματος. Ενδεχόμενη 
παρατεταμένη έκθεση στην ουσία μπορεί να προκαλέσει 
καρκίνο των νεφρών και του ήπατος.

Η  λανθάνουσα περίοδος μεταξύ της έκθεσης σε 
τριχλωροαιθυλένιο και της εμφάνισης μορφής καρκίνου 
που σχετίζεται μ́  αυτήν, ποικίλλει από 18 έως 34 έτη.

Τι μπορείτε να κάνετε

Πραγματοποιείτε σε συνεχή βάση τις κατάλληλες για 
την έκθεση μετρήσεις στο εργασιακό σας  περιβάλλον, 
προκειμένου να γνωρίζετε πότε και ποιες ενέργειες 
πρέπει να ακολουθήσουν.  Διερευνήστε εάν οι 
εργαζόμενοι αναφέρουν πρώιμα συμπτώματα έκθεσης.  
Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τις επιπτώσεις 
της έκθεσης. Η καλύτερη λύση είναι ο έλεγχος της 
έκθεσης, συγκεκριμένα με τη χρήση μέτρων  όπως ο 
κλειστός περιορισμός της διαδικασίας για την  αποφυγή 
απελευθέρωσης της χημικής ουσίας στο χώρο εργασίας, 
καθώς και η χρήση ειδικού συστήματος εξαερισμού, 
ανεξάρτητα  από άλλα συστήματα απαγωγής αέρα. 
Φιλτράρετε τον μολυσμένο αέρα πριν την άμεση 
απελευθέρωσή του στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Παρέχετε εγκαταστάσεις για οφθαλμική πλύση καθώς 
και καταιωνιστήρα ασφάλειας εάν υπάρχει κίνδυνος 
επαφής ή πιτσιλίσματος επικίνδυνων ουσιών. Ως μέσα 
ατομικής προστασίας συνιστώνται προστατευτικά 
γυαλιά και προστατευτικά ρούχα, π.χ. γάντια, ποδιές και 
μπότες. Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει 
να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση και μετά την 
υιοθέτηση όλων των δυνατών τεχνικών μέτρων ασφάλειας.

Πηγές: IARC, CCOHS, NIEHS, NIOSH, EC
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