


 بسمه تعالی

 

 هاي كم مصرف با رعايت موازين بهداشتي و ايمني، عوارضي براي سالمت انسان ندارد كاربرد المپ

هاي كم  شود عده بيشتري از مردم به استفاده از المپ بينی می  هاي كم مصرف پيش با توجه به مزاياي  اقتصادي استفاده از المپ

ی و ايمنی هاي بهداشت ها بايد با رعايت مالحظات و توصيه ستفاده از اين المپولی امصرف روي بياورند كه كامالً طبيعی است 

 . ها استفاده كنند توانند با خاطري آسوده از اين المپ باشد كه مردم عزيزمان با رعايت آنها می

 : استهاي كم مصرف در سه مورد حائز اهميت  مالحظات بهداشتی كاربرد المپ

ها است كه در اين زمينه بايد  از اين المپ (UV)هاي كم مصرف، انتشار پرتوهاي فرابنفش  اولين مالحظه بهداشتی كاربرد المپ

در . تواند خطري را متوجه سالمت انسان نمايد ها به قدري پايين است كه نمی پرتوهاي فرابنفش حاصل از اين المپمقدار : گفت

 . شود كه در هر حال بايد رعايت شود ها توصيه می يمتر يا بيشتر از اين المپسانت 03عين حال رعايت فاصله 

اين  .استهاي الكتريكی و مغناطيسی  ها و هر وسيله برقی ديگر را اثر ميدان دومين نكته بهداشتی مورد توجه در مورد المپ

شود  كنيم تشكيل می برقی را به برق متصل میميدان الكتريكی زمانی كه يك وسيله . ها با حواس انسانی قابل درك نيست ميدان

ميدان . حتی اگر آن وسيله برقی خاموش باشد در اين حالت هرچه ولتاژ باالتر باشد ميدان الكتريكی ايجاد شده نيز بيشتر است

يدان مغناطيسی نيز شود كه جريان برق در سيستم يا وسيله برقی برقرار شود كه با افزايش ميزان جريان، م مغناطيسی وقتی ايجاد می

هاي الكتريكی و مغناطيسی بسته به شرايط ممكن است به تنهايی يا همزمان با يكديگر وجود داشته  يابد بنابراين ميدان افزايش می

گيرد حتی اگر المپ خاموش باشد ولی زمانی كه  شود ميدان الكتريكی شكل می مثالً وقتی يك المپ به برق متصل می. باشند

كنيد برقراري جريان، يك ميدان مغناطيسی نيز ايجاد خواهد كرد بنابراين مانند همه وسايل برق خانگی،  ن میالمپ را روش

 . هاي كم مصرف نيز داراي ميدان الكتريكی و مغناطيسی هستند المپ

تاندارد را نشان از اس هاي كم مصرف مقادير كمتر متري از المپ سانتی 03هاي انجام شده در فاصله  گيري خوشبختانه اندازه

هاي الكتريكی و مغناطيسی نيز نگرانی خاصی وجود ندارد و اين برداشت، با ديدگاه متخصصان  بنابراين از ديدگاه ميدان دهد می

 . هاي بهداشتی معتبر دنيا مطابقت دارد و سازمان

مورد توصيه و تاكيد وزارت بهداشت ها بايد مورد توجه قرار گيرد و رعايت آن  سومين موضوع كه در زمينه كاربرد اين المپ

ها است كه بدليل وجود مقادير اندك ماده خطرناك جيوه در اين  است، نحوه اقدام در زمان پايان عمر يا شكستن اين المپ

 .ها است المپ

ها نشكند اين جيوه كه مقدار آن به اندازه پوشش نوك يك قلم ذكر شده، هيچ خطري براي كاربران ندارد  تا زمانی كه اين المپ

ها بايد آن را داخل جعبه اوليه قرارداده و سپس داخل يك يا دو كيسه پالستيكی مقاوم قرار  بنابراين پس از پايان عمر اين المپ

 . آوري پسماند تحويل شود ب آن به مأمور جمعداده شود و پس از بستن در

ها  گونه اثر سوئی بقاياي اين المپ شكند بايد مراقب بود تا بدون هيچ هاي كم مصرف در داخل خانه می در مواقعی كه المپ

د و مواظب به افراد خانواده توصيه كنيد از اتاقی كه المپ در داخل آن شكسته است خارج شون بنابراينآوري و دفع شود،  جمع

ها را باز بگذاريد تا بخارات  دقيقه پنجره 51باشند كه بر روي قطعات شكسته المپ پا نگذارند، قبل از پاكسازي اتاق به مدت 

جيوه از اتاق خارج شود و در صورتی كه اتاق داراي سيستم تهويه مركزي است آن را خاموش كنيد، به هيچ وجه از جاروبرقی 

شود، يك  كند و جارو نيز آلوده می المپ شكسته استفاده نكنيد چون بخارات جيوه را در فضا پخش می براي تميز كردن بقاياي



دستكش يكبار مصرف بپوشيد تا از تماس مستقيم با بقاياي شكسته المپ و بريدن دستان، جلوگيري شود، با دو تكه مقواي نازك 

هاي شيشه يا پودر باقيمانده را تميز كنيد تا  يك پارچه مرطوب خرده بقاياي المپ شكسته را بطور كامل با احتياط جمع كنيد، با

همه بقاياي المپ تميز شود، قطعات و بقاياي المپ شكسته و اشيائی كه براي تميز كردن مورد استفاده قرار گرفته است در داخل 

پسماند تحويل دهيد، پس از اتمام كار  آوري اي يا پالستيكی بريزيد و درب آن را محكم ببنديد و به مامور جمع يك ظرف شيشه

 . دستان خود را با آب و صابون بشوييد

ها كه داراي مزاياي اقتصادي زيادي است  توانند با خاطري آسوده از اين المپ با رعايت اين نكات بهداشتی مردم عزيزمان می

  .استفاده كنند

           

 
 

 


