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Зміст лекції 
1. Використання «побутових препаратів» 

Для полегшення домашньої роботи хімічна промисловість пропонує 
різноманітні препарати побутової хімії. На ринку сьогодні налічується більше 
3000 їх різних найменувань. При цьому щорічно кількість препаратів побутової 
хімії значно розширюється, і в продаж потрапляють все нові товари з новими, 
раніше незнайомими назвами і новим призначенням. Попит на ефективні 
вироби і препарати побутової хімії постійно зростає. Як правило, 
класифікуються вони таким чином: мийні засоби і засоби для відбілювання, 
підсинення і підкрохмалення; очищувальні і полірувальні засоби; засоби для 
виведення плям і дезінфікуючі препарати та засоби для боротьби з побутовими 
комахами і гризунами; лакофарбові і склеювальні матеріали; інші препарати 
побутової хімії.  

Всі ці хімічні речовини негативно впливають на здоров’я людини. У 
всьому світі сьогодні частішають випадки побутових отруєнь. Особливо 
небезпечні препарати побутової хімії для дітей. За даними французьких 
дослідників 23% всіх відмічених у країні гострих отруєнь припадає на отруєння 
предметами побутової хімії – мийними препаратами, засобами для вибілювання 
білизни, отрутохімікатами та ін. При цьому йдеться про дітей у віці до 5 років. 
В більшості випадків отруєння виникали через недогляд дорослих або недбале 
поводження останніх із хімічними побутовими засобами [8]. 

Розлиті або розсипані побутові препарати можуть випадково  забруднити 
домашні продукти харчування, а потім через травний тракт потрапити в 
організм людини. При зберіганні в житлових квартирах побутових засобів у 
відкритому вигляді можливі виділення летких або пилових хімічних речовин у 
повітря і попадання їх в організм через дихальні шляхи. Це особливо стосується 
препаратів для чищення, мийних засобів, фарб і окремих отрутохімікатів. При 
цьому можуть уражатися слизові оболонки очей, носа і носоглотки. Препарати 
побутової хімії можуть також викликати подразнення шкіри, запалення і 
місцеві шкірні захворювання.  



Серед хімічних композицій, використовуваних у повсякденних умовах 
сучасного побуту, широко застосовуються незамерзаючі рідини для 
автомобільних склоомивачів. Токсикологічна експертиза 19 композицій рідин, 
що випускаються сьогодні, показала, що 16 з них були виготовлені на основі 
метилового спирту, який, як відомо, має виражену токсичну дію. Токсикологи 
встановили, що застосування омивальних рідин на основі метанолу призводить 
до того, що в салоні автомобіля концентрація його в 3-4 рази перевищує 
гранично допустиму величину. Там же виявлено перевищення в 7 разів вмісту 
вуглеводнів, з них толуену – в декілька десятків разів. Ці компоненти палива, 
які забруднюють салон автомобіля, можуть посилити дію на людину наявної 
вже пари метанолу. До складу склоочисних рідин входять ще два базові 
компоненти – розчинники (етиловий спирт, етиленгліколь) і поверхнево-
активні речовини (ПАР). І перші, і другі також небезпечні для людини [8]. 

Перше чим треба поцікавитись, віддаючи в хімчистку одяг або інші речі 
домашнього вжитку: завіси, доріжки, килими та інше, яким способом їх 
оброблятимуть. Наприклад, у всіх країнах зараз практикують тільки два 
способи хімічного очищення шуб, дублянок і курток – сухий і мокрий. При 
першому використовуються як розчинники хімічні сполуки типу 
перхлоретилену, гідрокарбон, іноді фреон. Сухе чищення часто ефективніше за 
мокре, але навіть через декілька днів після нього речі мають специфічний запах, 
а головне – в них присутні залишки хімікатів. Ще кілька років тому хімчистка 
була визнана потенційно небезпечною для населення. Тоді, та й зараз, нерідко 
основною чистильною хімічною речовиною був фреон, який у даний час на 
Заході заборонений. Тому перевагу слід віддавати «мокрому» чищенню. 

Тим, хто працює на підприємствах або в побутових майстернях, де 
проводиться хімічне чищення, необхідно строго дотримуватися необхідних 
засобів безпеки – правил особистої гігієни, особливо захисту шкірних покривів 
і органів дихання, забезпечення ефективної місцевої і загальної вентиляції, 
контролю за тим, щоб вміст летких хімічних речовин у повітрі виробничих 
приміщень не перевищував ГДК [8]. 
 
2. Синтетичні мийні, очисні та полірувальні засоби 

Синтетичні мийні засоби. В даний час це, мабуть, найпопулярніші 
препарати побутової хімії, що найбільш часто використовуються. Пральні 
порошки – це детергенти, які одержують із сировини хімічної і нафтової 
промисловості. Сьогодні їх кількість сягає 80-85% всіх мийних засобів. 

В останні роки випуск вітчизняної продукції скоротився і зросла кількість 
різноманітних синтетичних мийних засобів імпортного виробництва. Крім 
головної причини – загального спаду виробництва в країні, істотною є 
недостатня якість основи синтетичних мийних засобів – поверхнево-активних 
речовин, що випускаються нашою промисловістю, а також наявність іноді 
неприємного запаху. Щорічно жителям України потрібно не менше 250 тис. т 
прально-мийних засобів (або 5 кг на душу населення). Проте вітчизняні 
підприємства не можуть забезпечити навіть половини цієї потреби, у зв’язку з 
чим і переважає імпортна продукція. А серед закордонних засобів часом 
трапляються і підробки. Споживачі мийних засобів, як і інших побутових 
препаратів, зобов’язані відповідно до рекомендації Держстандарту України 



звертати увагу на їх маркування, яке повинно бути не іноземною, а українською 
мовою. Останнє – свідчення того, що ця продукція сертифікована [9]. 

Мийні засоби, які в більшості випадків, містять синтетичні детергенти, 
повсюди витісняють звичайне жирове мило у зв’язку з тими перевагами, які 
мають детергенти. Пральний порошок, наприклад миє в 4-5 разів краще, ніж 
мило. Крім того, останнє важко використовувати в жорсткій, особливо 
мінералізованій, воді.  

Сфера використання мийних засобів дуже різноманітна. Їх застосовують 
для прання білизни, миття посуду, стін, підлоги, раковин, місць загального 
користування, для чищення килимів. При цьому необхідно строго дотримувати 
правил користування ними. Так, препарати, призначені для прання білизни, не 
слід застосовувати для миття посуду. 

Синтетичні мийні засоби випускають у вигляді порошків, рідин, паст. 
Леткі речовини з них звичайно не виділяються. Але при використанні пральних 
порошків деяка їх кількість потрапляє в повітря у вигляді пилу, який може 
подразнювати дихальні шляхи. У разі застосування рідких і пастоподібних 
препаратів подразнення дихальних шляхів не спостерігають, проте дуже великі 
концентрації або тривала дія детергентів навіть у здорових осіб можуть 
викликати ураження шкіри [9]. 

Із синтетичними мийними засобами домогосподарці іноді доводиться 
стикатися щодня і по декілька годин на день – в результаті може розвинутися 
алергічний стан. Описані випадки такого роду захворювань через багатократне 
застосування пральних порошків. Перші ознаки реакції у більшості хворих 
виникали вже під час розчинення мийних засобів. З’являлися відчуття 
закладення і свербежу в носі, чхання, рясні слизисті виділення з носа, дертя в 
горлі, сухий кашель, різь в очах, сльозотеча, рідше – головний біль. Алергічні 
реакції можуть розвинутися при використанні прального порошку певної 
марки, тоді як інші ускладнень не викликають. У таких випадках краще не 
застосовувати постійно один і той же порошок, а використовувати засоби 
різних марок, вибрати з них такий, який не має подразнювальної дії. 

При появі легких ознак алергії до пральних порошків, а також при 
наявності алергії до інших речовин слід уникати контакту з порошками, 
використовуючи для прання тільки мило. 

Для прання пелюшок і білизни немовляти рекомендовано користуватися 
виключно дитячим милом, а для миття волосся дітей краще вживати дитячий 
шампунь [7]. 

Після прання синтетичними мийними засобами потрібно добре мити руки 
чистою водою доти, доки шкіра не перестане здаватися мильною. Потім руки 
необхідно змастити пом’якшувальним кремом.  

Застосовувати для миття посуду синтетичні мийні засоби, призначені для 
прання білизни, не рекомендують, оскільки ці препарати погано відмиваються. 
Залишки їх на внутрішній стороні посуду можуть забруднювати їжу і 
потрапляти з нею в шлунок. Для миття посуду призначені спеціальні препарати, 
вони малотоксичні і не становлять небезпеки для здоров’я. Проте і після їх 
застосування треба добре споліскувати посуд водою в об’ємі, який дорівнює 
об’єму посуду [8]. 



Столовий посуд у будинку повинен бути не тільки ідеально чистим в 
процесі повсякденного використання, але і перш за все відповідати вимогам 
безпеки. Річ у тому, що нерідко на ринок потрапляє побутова продукція, 
зокрема посуд та інші вироби з порцеляни, фаянсу, кераміки, що не 
відповідають чинним сьогодні гігієнічним вимогам. Як виявилось, окремі партії 
посуду завозяться в Україну контрабандним шляхом і реалізуються без 
сертифікатів якості [8]. Не так давно порцеляновий посуд китайського 
виробництва був у нас забракований за показниками так званої міграції свинцю 
і кадмію. Іншими словами, при користуванні таким посудом його поверхня, що 
контактує з їжею, виділяє ці токсичні важкі метали в кількостях, які 
перевищують допустимі. Досить провести нескладну хімічну реакцію, щоб 
переконатися в небезпеці або нешкідливості такого посуду [8]. Для цього слід 
залишити його на 24 год. в 4%-ій оцтовій кислоті і простежити за тим, чи 
зникнуть фарби, зазвичай сині і червоні, з його поверхні. У разі позитивного 
результату можна зробити висновок, що сполуки свинцю і кобальту, 
використані в цих фарбах, розчинилися. Вони тим більше можуть перейти в 
їжу, якщо врахувати, що домогосподарка, як правило, використовує оцет, 
міцніший за 4%. 

У більшості пральних порошків на нашому сьогоднішньому ринку 
основним компонентом є фосфатні композиції. Після того, як пральні засоби 
виконали своє призначення, вони зі стічними водами потрапляють у відкриті 
водойми. А пральні засоби, що потрапили у воду та осіли на дно водойми, 
стають чудовим добривом для синьо-зелених водоростей. Останні починають 
бурхливо розмножуватись, що призводить до активізації процесу саморозкладу. 
У результаті це спричиняє вилучення кисню з води та виділення замість нього 
таких токсичних речовин, як метан, сірководень, амоніак та ін. Починає гинути 
риба, виникають отруєння у свійських тварин, які п’ють воду з такої водойми, 
страждають люди, що споживають забруднену воду. У зв’язку з тим, що у воді 
утворюються токсичні продукти розкладу, зокрема токсини ціанобактерій, 
останні можуть активізувати розвиток ракових клітин [8]. 

Очисні засоби. Служать для видалення тонкого шару металу, що 
окиснюється, і забруднень із поверхні твердих і м’яких виробів, відновлення 
блиску. Основа цих засобів – дрібнодисперсні абразивні компоненти (оксиди 
металів, пемза, кристали солі), мийні речовини і різні добавки. Порошки зручні 
і легко чистять емальований посуд, порцелянові і фаянсові предмети. Речовини, 
які можуть потрапити в шлунково-кишковий тракт з їжею і водою після 
чищення кухонного і столового посуду, слід ретельно змивати. Очисні 
речовини, що погано змиваються, в продаж не допускають. Слід особливо 
відзначити, що порівняно з очисними порошками креми і пасти аналогічного 
призначення мають із позицій безпеки ряд істотних переваг. Як відомо, в основі 
практики більшості порошкових очисних засобів лежить певний набір хімічних 
речовин. Перш за все це кислота, призначена для перетворення іржавого 
нальоту, що утворюється на поверхні раковин, мийок, ванн, плит і т.д., у 
розчинну сіль. Саме у зв’язку з наявністю кислоти, наприклад в порошку 
«Comet», не рекомендують використовувати його з іншими, оскільки багато з 
них містять амоніак [8], і можлива хімічна реакція його з кислотою. Інший 
компонент, часто наявний в очисних порошках, це хлорвмісні сполуки [8], що 



сприяють разом із кислотою видаленню іржі. Містяться в порошках і 
поверхнево–активні речовини (ПАР). Істотним недоліком застосування 
порошків є те, що при їх висипанні на оброблювальну поверхню з’являється 
хмарка високодисперсного аерозолю, який може осідати в носоглотці, 
потрапляти в трахею і бронхи, викликаючи запалення слизової оболонки. 
Одночасно порошок може безпосередньо впливати на шкіру [8]. 

Полірувальні засоби. Служать для освіжування і відновлення блиску 
полірованих поверхонь меблів, автомашин, підлоги. До них відносять 
барвники, органічні розчинники й інші добавки для стійкого блиску. 
Полірувальні засоби для меблів часто містять скипидар. Міститься він часом і в 
засобах для чищення взуття. Слід відмітити, що при постійному застосуванні 
скипидару може виникнути підвищена чутливість організму до нього 
(сенсибілізація). Небезпечним є попадання його в шлунок. Це може викликати 
отруєння.  

Для захисту від можливого отруєння розчинниками треба дотримуватись 
таких правил [8]. При роботі застосовувати препарати в невеликій кількості, 
щоб не створювалася велика концентрація з пари в повітрі. Якщо доводиться 
використовувати великі кількості розчинників, то працювати треба або на 
відкритому повітрі, або в добре провітрюваному приміщенні. Не повинно бути 
контакту самих розчинників або їх пари з вогнем (цигарка, що горить, 
запалений газ, гасниця, відкрита електрична плитка тощо). Потрібно правильно 
зберігати розчинники: щільно закривати отвори склянок корками; не проливати 
препарати на одяг, навколишні предмети, на руки. У разі забруднення слід 
негайно витерти пролитий препарат, одяг зняти і добре провітрити, руки 
ретельно вимити милом [9]. 

 
3. Засоби, що виводять плями 

Плямовивідники призначені для видалення плям із текстильних виробів. 
Процес виведення плям оснований на руйнуванні речовини, що утворила 
пляму, з наступним розчиненням продуктів, які виникають після її руйнування, 
і видаленням розчинів із виробів тампонами або яким-небудь іншим способом. 
Різна природа речовин, які утворюють плями, не дозволяє створити 
універсального плямовивідника. Тому до складу засобів для виведення плям 
входять різні органічні розчинники – бензен, ацетон, трихлоретилен, 
дихлоретан, бензин та інші, залежно від призначення. Деякі з них небезпечні 
для здоров’я. Тому необхідно бути обізнаними із токсичністю основних із них 
[8]. 

Дихлоретан. Летка рідина з характерним солодкуватим запахом і 
пекучим смаком. Добре розчиняє жири, тому часто міститься в препаратах для 
виведення плям на одязі. Впливає на також на шкіру. Отруєння може настати як 
при вдиханні його пари, так і при попаданні всередину. 

Бензин. Летка рідина, що легко випаровується. Пари бензину при 
вдиханні потрапляють у легені, а потім у кров. У побутових умовах шкідлива 
для здоров'я концентрація пари бензину в повітрі може мати місце, якщо 
тривало чистити бензином одяг у невеликому закритому погано 
вентильованому приміщенні. При отруєнні парами бензину відзначають 
запаморочення, головний біль, нудоту, блювання, загальну слабість. Всі ці 



явища швидко минають, якщо потерпілого вивести на свіже повітря. Бензин 
викликає подразнення шкіри і слизових оболонок. При тривалому контакті з 
ним (наприклад, якщо одяг, змочений бензином, був своєчасно не змінений) 
можуть виникати опіки. Бензин при попаданні на шкіру швидко всмоктується в 
кров, викликаючи загальне отруєння [8]. 

Ацетон. Високолетка речовина, легко випаровується з рідин, де 
міститься. Пари у великих концентраціях можуть викликати подразнення 
слизових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів.  

 
4. Лакофарбові і склеювальні засоби 

До групи лакофарбових засобів входить багато різноманітних препаратів: 
фарбувальні речовини (натуральні і штучні мінеральні пігменти, органічні 
пігменти), оліфи, сикативи, фарби масляні густо терті, фарби масляні, готові до 
вживання, фарби клейові сухі, лаки (спиртові, шпаклювальні, нітролаки, 
целулоїдні), емалі, розчинники і розріджувачі. 

Самі по собі фарбувальні речовини в більшості нешкідливі, але при 
приготуванні фарб їх розводять оливою, лаком, органічними розчинниками та 
іншими рідинами, які можуть містити такі шкідливі для здоров’я людини 
речовини, як ацетон, ксилол, толуен, бензен, уайт-спірит, скипидар. Вони, як 
правило, дуже леткі, що збільшує небезпеку отруєння ними. Крім того, 
звичайно для обробки підлоги, меблів та з іншою метою застосовують 
лакофарбові матеріали у великих кількостях. Значить, можливе створення 
високих концентрацій розчинника в повітрі. Слід пам’ятати, що багато з них, а 
отже, і лакофарбові матеріали, вогненебезпечні. Ці особливості і визначають 
запобіжні засоби при роботі з лакофарбовими матеріалами. Необхідно 
забезпечити під час роботи добре провітрювання приміщення. 
Використовувати приміщення за призначенням можна тільки після того, як 
повністю зникне запах розчинника. Курити і запалювати вогонь (газ, гасниці і 
т.д.) не можна не тільки в оброблюваному приміщенні, але і поблизу нього. 

Із лакофарбовими матеріалами, особливо якщо їх застосовують у великих 
кількостях, не слід працювати вагітним жінкам і матерям –годувальницям, а 
також особам із хронічними захворюваннями печінки, дихальних шляхів, 
серцево-судинної системи. 

Склеювальні засоби застосовують для склеювання різних виробів. Склад 
їх дуже різноманітний, до нього входять і розчинники. Наприклад, клей для 
плівок містить іноді ацетон. Гумовий клей є розчинником натурального 
каучуку в бензені. Зазвичай склеювальні засоби застосовують у малих 
кількостях, тому якої-небудь небезпеки вони не становлять. Слід тільки 
уникати потрапляння клею в рот (наприклад, не можна змочувати язиком місце 
з нанесеним клеєм), а також на шкіру [9]. 
 
5. Дезінфікуючі препарати і засоби боротьби з побутовими комахами та 
гризунами 

Для боротьби з комахами, що зустрічаються в оселі, необхідною умовою 
є дотримання правил особистої гігієни приміщень – чистоти помешкань, 
регулярного миття підлоги, вибивання матраців, килимів, ковдр і т.ін. Проте 
далеко не завжди тільки гігієнічними заходами можна позбавитися побутових 



комах, тому доводиться застосовувати хімічні засоби у вигляді розчинів, 
емульсій, суспензій, порошків і аерозолів. Випускаються вони в спеціальних 
балончиках. Не припустимо застосовувати препарати у великих кількостях. 
Постійна обробка інсектицидами приміщення через короткі проміжки часу не 
потрібна, оскільки дія їх зберігається протягом порівняно тривалого часу. 
Рекомендація щодо термінів обробки звичайно вказана на етикетці. 
Неприпустимо наносити інсектициди на шкіру людини. Для цього є спеціальні 
препарати. 

Багато інсектицидів мають і алергічну дію, яка може спостерігатися, коли 
люди тривалий час перебувають в кімнаті, обробленій ДДТ і недостатньо потім 
провітреній, або коли вони тривало працювали з цією речовиною у високих 
концентраціях. У потерпілого спостерігається свербіж шкіри, рясний висип, 
іноді бронхіальна астма [9]. 

Ступінь токсичності «побутових інсектицидів» для людини різний. У 
продаж повинні надходити тільки мало отруйні препарати. Проте і вони при 
недотриманні правил обережності можуть викликати отруєння. Особливо 
обережно треба поводитися з такими інсектицидами, як ДДТ, 
гексахлорциклогексан (ГХЦГ). В даний час у роздрібний продаж вони не 
надходять, але старі запаси можуть подекуди зберегтися. 

Обробляти житлові приміщення слід тільки препаратами, 
рекомендованими для цієї мети і наявними в продажу, використовуючи їх 
відповідно до рекомендацій, даних на етикетках При обробці приміщень слід 
надягати халат, на волосся – косинку, захищати очі окулярами, руки – 
ґумовими або поліхлорвініловими рукавичками. Під час обробки в приміщенні 
не можна споживати їжу, пити воду, курити. Вікна повинні бути відчинені, щоб 
не створювалася висока концентрація речовини в повітрі. 

Іноді інсектицидами обробляють поверхні кухонних столів, обробні 
дошки, внутрішні частини столів, шаф і тари, призначеної для зберігання 
продуктів. Слід пам’ятати, що всі дерев’яні частини добре вбирають у себе 
хімікати, які через це можуть потрапити в харчові продукти. Тому після 
обробки всі вказані предмети потрібно ретельно промивати і провітрювати, а 
краще всього для дезінфекції їх просто ошпарювати окропом без застосування 
хімікатів, що безпечніше. Не можна обробляти інсектицидними розчинами 
лаковані, нікельовані і хромовані поверхні, оскільки вони від цього псуються. 
Щоб уникнути пожежі, не слід розпилювати вміст аерозольних балончиків 
поблизу вогню (газові плити, свічки і т.ін.) [9]. 

Після закінчення обробки приміщення треба добре провітрити (не менше 
2-3 год.). Багато інсектицидів мають слабкий запах, тому відсутність запаху ще 
не свідчить про те, що препарат вивітрився. Тому навіть за відсутності запаху 
провітрювання повинно тривати встановлений час. Потім столи, полиці, решту 
меблів і підлогу треба вимити. Халати і косинки, в яких обробляли приміщення, 
слід замочити в теплому розчині соди (50 г на відро води) на 2-3 год., потім 
прати звичайним способом. Після роботи з хімікатами треба старанно вимити 
руки теплою водою з милом, прополоскати рот і горло водою.  

Для боротьби з тарганами часто застосовують отруєні харчові приманки – 
хліб, змішаний з якими-небудь хімікатами. При недбалому поводженні ці 
приманки можуть з’ їсти люди або домашні тварини, що приведе до отруєння. 



Тому отруєні харчові приманки слід розміщувати в місцях, не доступних для 
людей і домашніх тварин.  

Початкові ознаки отруєння залежать від шляху потрапляння хімікату в 
організм. Так, при попаданні в шлунок спостерігаються нудота, неприємний 
присмак у роті, біль в епігастральній ділянці, блювання. Якщо відбулося 
вдихання хімікату з повітря, то з’являються нежить, дертя в горлі, кашель. При 
потраплянні на шкіру характерні свербіж, почервоніння, висип. Багато хімікатів 
можуть викликати алергічні реакції [8]. 

При знищенні гризунів іноді використовують ратиндан (дифенацин), 
криси, зооциди та ін. Ці речовини дуже отруйні для людей, тому 
застосовування їх вимагає великої обережності і допускається тільки за умови 
виконання робіт співробітниками спеціальних установ (дератизаційні відділи 
дезінфекційних бюро), що дотримують встановлених інструкцій. Крім того, 
рекомендують застосовувати механічні засоби вилову (верші, пастки). 

Для дезінфекції застосовують хлорне вапно, лізол, розчин крезолу з 
милом, фенол, монохлорамін Б. Всі вони токсичні, тому поводитися з ними 
треба обережно. При обробці слід уникати попадання цих речовин на шкіру, 
оскільки вони мають подразнювальну дію. Лізол і фенол також є речовинами із 
сильним запахом.  

Для боротьби з мухами використовують різні препарати, але далеко не всі 
з них нешкідливі. Найкраще використовувати аерозолі, спеціально призначені 
для боротьби з мухами і клопами [8]. 
 
6. Інші хімічні речовини, що викликають отруєння в побуті 

Асортимент потенційно небезпечних хімічних речовин як за складом, так 
і за джерелами утворення вельми різноманітний. Це і рослинні речовини, і 
синтетичні полімерні сполуки, і лікарські засоби, що нерідко потрапляють до 
рук дітей. Це та ж металева ртуть із розбитих медичних термометрів і 
токсичний свинець, джерелом якого в побуті можуть бути вода або харчові 
продукти, що тривало зберігалися в глазурованому посуді. Це і продукти 
згоряння побутового газу, і навіть, як це не дивно, дитячі іграшки, що містять 
хімічні речовини, здатні виділятися в зовнішнє середовище. Серед 
різноманітних побутових засобів не слід також забувати і про широкий 
асортимент косметичних препаратів. Нарешті, до «побутових» чинників, що 
викликають порушення здоров’я, можна віднести і харчові продукти, 
забруднені токсичними речовинами, і, особливо останнім часом, 
фальсифіковані або саморобні алкогольні напої, що викликають важкі гострі 
інтоксикації [9].  

Потенційно токсичних хімічних речовин, які, проникаючи в організм, 
приводять до гострих отруєнь, налічується сьогодні більше 500. «Епідемією 
століття» називають і отруєння, що зазвичай реєструються як нещасні випадки 
в побуті, найчастіше серед жителів великих міст.  

Відомий фахівець у галузі клінічної токсикології Є.О. Лужников причини 
гострих отруєнь поділяє на основні категорії: суб’єктивні, безпосередньо 
залежні від поведінки потерпілого, і об’єктивні, обумовлені конкретною 
«токсикологічною ситуацією». Перші пов’язані переважно із самоотруєнням 
унаслідок або випадкового, або навмисного приймання різних хімічних 



препаратів. Слід підкреслити, що кількість кримінальних випадків отруєнь, які 
викликають хімічні речовини, використовувані із злим наміром, в даний час 
помітно збільшилася. Кількість випадків отруєнь із причин помилкового 
приймання токсичних речовин, особливо серед дітей, також помітно зросла, 
причому у всіх країнах. У побуті використовується близько 60 тис. препаратів, 
з яких у вигляді харчових добавок – 5300 найменувань, медикаментозних 
засобів – 4000, пестицидів – більше 1300 [9]. 

Небезпека продуктів згорання газу. Від газифікації сучасних осель 
значною мірою залежить підвищення їх комфортності. Разом з тим гігієністи і 
токсикологи показали, що унаслідок неповного згорання газу через 
недосконалості газової апаратури повітря сучасних осель нерідко 
забруднюється шкідливими хімічними елементами і сполуками.  

Виявляється, що при відкритому горінні газу в звичайних газових 
приладах у повітрі кухонь нерідко виявляється підвищений вміст вуглеводнів у 
поєднанні з карбон (ІІ) та (IV) оксидами (табл. 6.1). Рівень забруднення 
залежить від тривалості горіння газу, кількості засвічених пальників, сезону, 
поверховості будівель і стану вентиляції. Крім того, продукти повного і 
неповного згорання газу, що утворилися і накопичилися в повітрі кухонь, 
дифундують у суміжні побутові приміщення і житлові кімнати [8]. 

З урахуванням інтенсивного забруднення житлових приміщень 
продуктами спалювання газу проводили спеціальні спостереження за жінками-
домогосподарками, які проживають в них. Була встановлена пряма залежність 
їх самопочуття протягом дня від тривалості перебування в умовах горіння газу, 
загальної тривалості занять домашнім господарством, режиму дня. Найчастіше 
мали місце скарги на головний біль, запаморочення, біль у ділянці серця, 
зниження апетиту, загальну слабість, сонливість і дратівливість (у різних 
концентраціях), що і є найбільш характерним для комбінованої дії вуглеводнів і 
карбон (ІІ) оксиду. 

Таблиця 6.1 
Вміст вуглеводнів у повітряному середовищі кухонь газифікованих квартир 

після двогодинного горіння двох пальників без навантаження 
 

Вміст вуглеводнів, % 
Вуглеводні, 
виявлені при 
відкритому 
горінні газу влітку взимку 

 
Достовірність 

зрушень за сезонами 

Метан 0,09±0,006 0,008±0,0001 < 0,001 
Етан+етилен (3,3± 0,31)·10-5 (1,8 ± 0,25)·10-6 < 0,001 
Пропан (0,52± 0,15)·10-5 (0,3± 0,12)·10-6 < 0,1 
Пропілен (2,77± 1,33)·10-6 (2,6± 1,10)·10-6 < 0,4 
Ацетилен (0,54 ± 0,27)·10-6 – – 
Ізобутан (1,96± 0,52)·10-6 (0,63± 0,26)·10-6 < 0,05 
н-бутан (9,14 ± 0,96)·10-6 (3,18± 1,1)·10-6 < 0,05 
Бутен (0,26± 0,03)·10-7 – – 
Ізопентан (0,97± 0,24)·10-6 (0,55± 0,1)·10-6 < 0,01 
Пентен (0,6± 0,22)·10-7 – – 
2-метилгексан (4,2 ± 1,2)·10-7 – – 
3-метилгексан (1,6 ± 1,2)·10-7 – – 
н-гексан (13,3 ± 1,3)·10-7 – – 



н-пенган (5,3 ± 2,3)·10-7 (3,43± 2,3)·10-7 < 0,03 
    

При вимірюванні артеріального тиску в 46,6% домогосподарок виявлено 
систолічну або діастолічну гіпотонію, у 17,7% відзначено гіпертонію, в інших 
артеріальний тиск практично не відрізнявся від фізіологічного рівня. При 
обстеженні осіб, які мають контакт із продуктами горіння газу в побуті, 
особлива увага зверталася на вміст карбоксигемоглобіну в крові, який 
визначили до і після горіння газу. Середній його рівень до горіння газу 
становив 5,1% через 2 год. перебування в умовах горіння складав 13,9%, тобто 
порівняно з вихідним підвищувався на 8,8%. Встановлено, що в зимовий період 
кількість карбоксигемоглобіну нижча, ніж у літній.  

Таким чином, сумарні вуглеводні й карбон (ІІ) оксид, які постійно 
присутні в повітрі подібних житлових приміщень, несприятливо впливають на 
організм домогосподарок і викликають у ньому ряд відхилень і порушень, які 
виявляються різноманітними скаргами на стан здоров’я [8].  

У типових проектах житлових будинків необхідно збільшити і 
диференціювати площі кухонь залежно від кількості кімнат і, тим самим, від 
кількісного складу сім’ ї, а також розміщувати кухні в окремому приміщенні, 
що межує із стінами сходових кліток або ж з аналогічним комплексом сусідніх 
квартир. Крім того, слід підвищити ефективність роботи вентиляції кухонь і 
забезпечити у них постійний приплив повітря з використанням опалювальних 
батарей для підігріву повітря в зимовий час. Як найбільш ефективний захід 
рекомендовано перейти на використання комбінованих газоелектроплит.  

Газові плити є джерелом забруднення наших квартир такими шкідливими 
хімічними речовинами як карбон та нітроген оксиди, а також бензопірен і 
навіть радіоактивний радон. Ці продукти згорання можуть розноситися по всій 
квартирі, особливо за відсутності надійної витяжки. 

Карбон (ІІ) оксид – одна з найбільш поширених у побуті небезпечних 
отрут. Причини надходження його в повітря житлових квартир досить 
однотипні. Нерідко домогосподарки забувають вимкнути конфорку або 
користуються несправною плитою. У будинку з пічним опаленням іноді 
закривають трубу, коли вугілля ще не згоріло. Карбон (ІІ) оксид, який 
називають зазвичай чадним газом, не має ні запаху, ні кольору, ні смаку. У 
цьому його підступність. Крім того, при нерізко виражених отруєннях карбон 
(ІІ) оксидом колір шкірних покривів у потерпілого може залишатися 
звичайним, хоча функція перенесення кисню знижується. У випадках 
виражених гострих отруєнь унаслідок значного падіння вказаної функції 
розвивається киснева недостатність, і шкірні покриви стають синюшними. 
Якщо такому потерпілому не надати термінову допомогу, то він може померти 
від задухи [8]. 

Шкідливі речовини в дитячих іграшках. Одним з аспектів проблеми 
використання в побуті хімічних речовин і пов’язаної з цим загрози їх шкідливої 
дії на організм дітей є, здавалося б, далекі від сфери хімії звичайні іграшки для 
дітей. 

Всім добре відомо, що не тільки зовсім маленькі діти, але й старші, які 
відвідують дитячий садочок, люблять брати в рот предмети, що потрапляють їм 
під руку, у тому числі й іграшки. У малюків це обумовлено чисто 



фізіологічними причинами, оскільки в них сверблять ясна через прорізання 
зубів, у старших – природною в цьому віці цікавістю. Проте далеко не всі 
нинішні іграшки, що купують батьки для своїх «чад», відповідають необхідним 
стандартам безпеки. Досить часто медики виявляють, що іграшки покриті 
барвниками, здатними викликати небезпечні реакції. Іноді, наприклад, до 
гумових іграшок в процесі їх виготовлення додають певні хімічні речовини з 
метою надання їм гнучкості. І ці речовини можуть виявитися шкідливими для 
дитини [9].  

З метою запобігання можливим отруєнням у дітей в дев’яти європейських 
країнах було заборонено продаж дитячих іграшок і сосок із полівінілхлориду, 
обробленого фталатами. Ці сполуки виробники використовували для того, щоб 
зробити твердий полівінілхлорид еластичнішим. В інших країнах поки що 
обмежилися строгою вказівкою, що іграшки не призначені для того, щоб діти 
брали їх в рот, повинні бути обов’язково забезпечені етикетками з відповідним 
застереженням. Експерти відомої міжнародної організації «Greenpeace» занесли 
в чорний список іграшки фірм «Disney», «Playschool», «Hasbro» та інших. Деякі 
із компаній, що спеціалізуються на товарах для дітей, повністю або частково 
відмовилися від технологій із використанням поліхлорвінілу і забезпечують 
свою продукцію спеціальними написами «PVC free», що означає «Без ПВХ». 
На жаль, на ринках України нерідко ще можна побачити імпортні іграшки, до 
складу яких входять полівінілхлорид або інші небезпечні для здоров’я дітей 
хімічні речовини, наприклад свинець та інші метали [9]. 

Серед імпортної продукції, що призначається для дітей як іграшки, є і 
така, де міститься неодноразово згадуваний вище свинець. Так, в «черепашці 
Ніндзя» болгарського виробництва кількість цього токсичного металу 
перевищує допустимий гігієнічний норматив у 2,7 раза. У дитячій іграшці –
фігурці з саркастичною назвою «Кретино» - кількість свинцю також перевищує 
допустимий вміст майже в 1,5 раза. Від імпортних дитячих іграшок не відстає в 
цьому сенсі і продукція вітчизняного виробництва, наприклад ялинкові 
прикраси, що випускаються в Львівській, Тернопільській і Івано-Франківській 
областях. А дитячі іграшкові автомобілі шести найменувань, які виробляють на 
комбінаті «Запоріжсталь», містять все той же свинець у кількостях, що 
перевищує допустимі в 20 разів, а хрому –в 2,5 раза. У м’якій іграшці 
«Чебурашка», що виготовляється на Донецькому заводі іграшок, вміст свинцю 
перевищує допустимий в 3,6 раза [8]. 

В останні роки помітно посилений контроль за безпекою дитячих 
іграшок. Тільки протягом одного року були перевірні імпортні іграшки 
130 найменувань, з яких 1% виявився непридатним, оскільки не відповідає 
вимогам Держстандарту України, що висуваються до допустимих рівнів 
міграції з них потенційно небезпечних для здоров’я дітей хімічних речовин, а 
також рівнів запаху й інших показників. 

Незважаючи на підвищений контроль за безпекою іграшок як за 
кордоном, так і в Україні ніхто не дає сьогодні гарантії, що їх токсичні зразки 
не потрапляють на ринок нелегальним шляхом. Батьки, які купують вказану 
продукцію для дітей, повинні, по-перше, знати про можливість впливу на 
організм дитини небезпечних іграшок, з яких у зовнішнє середовище можуть 
мігрувати хімічні речовини – свинець, кадмій, хром, стирол, різні барвники та 



ін., по-друге – пам’ятати, що у разі сумнівів слід обов’язково поцікавитися 
наявністю сертифікату такого роду [9]. 

Токсичні продукти в алкогольних напоях. Давно відомі професійні 
отруєння етиловим (етанолом) і метиловим спиртом (метанолом). Часто, 
особливо в останні роки, зустрічаються гострі отруєння цими сильнодіючими 
отрутами. 

Значною мірою це пояснюється появою фальсифікованих алкогольних 
напоїв, які буквально заполонили деякі міста, особливо портові, що створило 
реальну загрозу масових отруєнь. Під виглядом горілки, особливо при її купівлі 
не в магазині, можна одержати не тільки метанол, але і брудні технічні спирти. 
Необхідно знати, що метанол практично неможливо виділити з суміші зі 
звичайним етиловим спиртом. Це означає, що не можна перегнати в звичайних 
умовах «брудну» горілку, прагнучи перетворити її на «чисту». А щоб 
визначити, чи є в ній метиловий спирт, необхідно провести спеціальний 
лабораторний аналіз, який вимагає декількох днів. Метанол в розбавленій 
горілці не можна розпізнати ні за запахом, ні за смаком. Складність полягає в 
тому, що при дослідженні пляшки, яка збереглася від сурогатної рідини, ні 
метанол, ні етанол виявити не вдається, оскільки вони швидко випаровуються. 
Проаналізувати можна тільки саму рідину [7]. 

В кінці 1980-х років в одному з науково-дослідних інститутів Києва 
доктор біологічних наук Н. Стародуб розробив біосенсор – прилад, в якому 
містяться дріжджові клітини, що живляться саме метиловим спиртом. В 
алкогольному сурогаті ці клітини виділяють біологічно активні речовини, які 
фіксуються особливим датчиком. Вся процедура визначення метанолу займає 
близько 10 хв., а не декілька днів, як при звичайному аналізі. Подібні датчики в 
тому ж інституті були розроблені для кількісного визначення важких металів і 
пестицидів у деяких рослинних продуктах. Проте в масове виробництво вони 
так і не дійшли.  

Цікавими є такі дані: тільки за декілька місяців в Україні винно-
горілчаними виробами отруїлися 200 осіб. З них лише в Києві постраждали від 
метилового спирту 13 осіб. Тяжкі отруєння сурогатами алкоголю складають за 
питомою вагою від 5,5 до 12%. У структурі смертності від гострих хімічних 
отруєнь ці інтоксикації мають найвищу питому вагу – від 62,2 до 78,5% [7]. 
 
7. Перша долікарська допомога при отруєннях 

Що обов’язково потрібно робити під час надання долікарської допомоги 
при гострих хімічних отруєннях?  

Перш за все треба щонайшвидше припинити подальше надходження 
отруйної речовини в організм. Якщо вона потрапила з повітрям, треба вивести 
потерпілого з приміщення на свіже повітря або якнайшвидше провітрити 
приміщення. Розстебнути одяг, що утруднює дихання, зняти пояс; дати 
прополоскати рот і горло розчином соди (1 чайну ложку на склянку теплої 
води).  

Якщо речовина потрапила на шкіру, необхідно якнайшвидше зняти її 
ватним або марлевим тампоном, добре обмити уражені місця теплою водою з 
милом. При появі на шкірі набряклості, почервоніння, пухирів або виразок 
закрити уражене місце чистим бинтом. 



При попаданні речовини в очі слід промити їх великою кількістю теплої 
води протягом 15-20 хв., після чого накласти суху пов’язку. 

Якщо речовина потрапила в шлунок, то передусім необхідно промити 
його – дати випити 5-6 склянок теплої води, потім, подразнюючи пальцями 
задню стінку глотки і корінь язика, викликати блювання. Таке промивання 
проводиться повторно доти, доки промивні води не стануть чистими. При будь-
якому отруєнні – навіть у легких випадках – слід викликати лікаря. Для 
встановлення причини отруєння, потрібно розповісти лікарю всі обставини 
того, що відбулося, зберегти і передати у відповідну лабораторію залишки 
препарату, недопитої рідини або посуд, в якому вони містилися [9]. 

Отруєння токсичними речовинами. Ознаки: затьмарена свідомість, 
запаморочення, головний біль, галюцинації, нудота, блювання, порушення 
координації рухів, блідість шкіри, у тяжких випадках – втрата свідомості. 

Перша допомога: промити шлунок, дати понюхати нашатирний спирт на 
ваті (у жодному разі не з пляшки, щоб уникнути опіку слизових оболонок 
верхніх дихальних шляхів), багато пити. 

Наркотичне отруєння. Ознаки: сонливість, запаморочення, шум у вухах, 
нудота, блювання, затьмарення або втрата свідомості, судоми, слабкий, 
сповільнений пульс.  

Перша допомога: промити шлунок, дати проносне, гарячі ванни 
чергувати з холодними обливаннями, не давати спати, стежити за диханням. 
При його зупинці провести штучну вентиляцію легенів, розтерти і зігріти тіло. 

Отруєння алкоголем. Ознаки: стан сп’яніння, нудота, блювання, 
порушення координації рухів, незв’язна мова, збудження, що переходить у 
пригнічення, почервоніння обличчя, що переходить у блідість, втрата 
свідомості, специфічний запах з рота. 

Перша допомога: дати понюхати нашатирний спирт, промити шлунок, 
давати пити воду, в яку додані 3-5 крапель нашатирного спирту, напоїти 
гарячою кавою [9]. 

Отруєння нікотином. Ознаки: рясна слинотеча, нудота, частішання 
пульсу, шум у вухах, запаморочення, відчуття страху, слабість, тремтіння рук, 
спазми гортані, стравоходу, шлунка, блювання, порушення свідомості, 
звуження зіниць, збліднення шкіри, посилена пітливість. Може настати параліч 
дихального центру. 

Перша допомога: винести потерпілого на свіже повітря, дати понюхати 
нашатирний спирт, промити шлунок, при необхідності провести штучну 
вентиляцію легенів, дати серцеві засоби. 

Харчове отруєння. Ознаки: через 2-3 год. після вживання неякісних 
продуктів з’являються нудота, блювання (що періодично повторюється), 
переймоподібний біль у животі, частий пронос, загальна слабість, блідість 
шкіри, спостерігаються підвищення температури тіла, частішання і 
послаблення пульсу, охолодження кінцівок, судоми м’язів гомілок. 

Перша допомога: негайно промити шлунок, очистити кишківник (сольове 
проносне або касторова олія). У жодному разі не приймати алкоголь, який 
обумовлює додаткову інтоксикацію, давати багато пити, поєднуючи пиття з 
тепловими процедурами. Не можна залишати потерпілого без спостереження, 
щоб не пропустити зупинку дихання і серцевої діяльності. Надаючи допомогу 



при гострому отруєнні слід твердо пам’ятати, що вона є лише першою, 
невідкладною і долікарською, оскільки основне лікування проводитиме лікар. 
Разом з тим надзвичайно важливо не тільки знати, яким чином швидко і 
правильно її слід проводити, але і оволодіти необхідними навичками [9]. 
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