اس ه پدُ اص ًههَع سههي پس ٍ ٌ ت ه آى شههپير

مقدمه:

ش اس .
يكي اص اًَاع هَادهخذس كهِ اههشٍصُ ًتهً پر هش
هصشف هي بپشذ  ،آيس  ،شيشهِ يهپ كشيته پ
اسهههه .بههههپن شيي سهههه

هصههههشف

دسسٌيي 51پ51سپ هي بپشهذ.شهك اهپّش
آى شًيِ خشدُ شيشهِ يهپ كهِ ّهپ كَکه
يخ اس  .ايي ههپدُ دس اسٍ هپ ٍ آهشيكهپ بيشه ش
بِ ًپم آيهس ٍدس خيپبهپى ّهپ ايهشاى بهِ ًهپم
«ه »ٍ « يٌپ» ًيضهي شٌپسٌذ.

سههَدااشاى شيشههِ سابههِ مٌههَاى هههپدُ ا كههِ
ام يپد ًوي آٍسد يپههپدُ ا بهشا
ٍاٍ يَئيهذّپ ٍيپههپدُ ا تْه

هشر كهشار
ايهضايل هيه

تٌتي بِ تَاًپى َتيِ هي كٌٌذ.

اس پدُ اص كشيت پ ه

تاثیرات ناشى از استعمال کریستال:

تٌت ه يههشد سا بههِ ههَس ايشمههپد اي هضايل

اصتولههِ آى هههي ههَاى بههِ:خشههك دّههپى،
ايههضايل سههشم
يشسههپ ،تپ هه

ههٌ س ،سههشدسدّپ

په

ْههَع ،وههش بههيل اص اًههذاصُ

بهههذى ،سهههشايالِ ،بهههپنسي ي يشهههپسخَى،
بپنسي ي تشاسا بهذى  ،ه ل لهب ،خشهك ،
سَصش ٍ شر ب ّهپ ،بهضسش شهذى هشدهه
کشن ،سيپّ سي ي کشهن ،هشصش دسه

شکل های استعمال:

ٍ اً ش پىًَ،م تپ ه
خشههًَ

ّهپ

سشخَشه ً ،هپآساه ،

ٍ سي ههپس خصههوپًِ ،ههَّن ،شتشيههي،

كشيتهه پ هووههَنر بههِ شههك ّههپ سههي پس،

كههشاس تههشف ّههپ ٍ كپسّههپ سههپدُ ،ييههش

بلويههذً  ،هههپير خههَساك يههپ ضسي هه ٍ دس

دس

ًپاْهههپً دس سي هههپس ٍ ا هههپس ٍ اخه ه

هَاسد ًهپدس ت ه بهِ تهَسا شهيپف ه وهذ

دسر،اخ

اس ووپ ه شهَد.شهك سهي پس يهپ ضسي ه

سيِ اشپسُ كشد.

آثپس خشيب كٌٌهذُ هش داسد ٍ ه ه پسه پًِ

َاًهذ ًيهپص ٍ يوپ يه

ٍ به ًموه دس ٍاهپيل كليهِ ٍ

دّذ.ا ً ِ اكثهش ايهي م ئهن هصهشف دس ههذا
 52پ24سپم

يشٍكل هي كٌذ.

عوارض:
مَاسض هصشف شيشِ بِ ذس

ٍتش ٌپر اس

كِ ت ي پر ّشٍييي ٍ يپ َ

شيي هخذسّپ

سٌ ي دس ه پب

آى بتيپس ضويل ّت ٌذ

.هصشفكٌٌذُ شيشِ دس تپ
تشكپا تٌَىآهيض هيصًذ.

خوپس

 ،دس

بِ

اص هْو شيي مَاسض َنًي هذا هصشف شيشِ

بسمه تعالی

عالئم ترك:

كِ هووَنر بوذ اص ازش

كو ش اص  6هپُ هصشف خَد

سا ًشپى هيدّذ اخ

شذيذ دس مولكشد دسيچِ

ايتشداي،اض شاب،سمشهههههههِ،بي تهههههههپ ي

كِ هووَنر ادساس ٍ اس شم بپ ّن دير

ٍختهه ي،كپبَا،ايضايل خَاب،سههشدسد،اشي ي

شٍس پا اس

مضههههه ا ٍاشسهههههٌ ي ههههههي بپشهههههذ.

هيشًَذ.
شذيذ كًذ

آسيبّپ
ايالپد م ًَ
 ،كَک

ٍ تَشّپ

تَسا ،

دس دس پُ اَاسش  ،خصَتپر سٍدُ ّپ
شذى بيضِّپ بِ ّوشاُ دسد شذيذ،

ضويل َا

آنچه از شیشه باید بدانید.....

تٌتي،كپّل شذيذ ٍصى ٍكن

خَابي اص دي ش مَاسض ايي هپدُهخذس خ شًپر هي
بپشذ.

خطر:
س اص ازش

هذ ي اص هصشف شيشِ يشدشذيذار

بذبيي هي شَد ٍّوِ هشدم سا دشوي خَد هي
داًذ.ايشاد

كِ كشيت پ

هصشف هي كٌٌذهي

اَيٌذ كِ ًَع ايتشداي بوذ اص هصشف ايي هپدُ
هخذس هپًٌذدي ش هَادًيت .

ااش شيشِ دس دٍساى تپهل ي هصشف شهَدبپم
َ ذ ًَصاد بپٍصى كن،دٍس سش كَکه
هپًذاي رٌّي هي شَد.

ٍم هب
داًش پُ ملَم ضشكي يتپ-هوپًٍ

ازاٍداسٍ

ٍاتذ ًمپسا بش داسٍ ٍ هَاد هخذس
ل ي12255556252 :

