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:پسماندهای ژنوتوکسیک   

 

  پسماندهای به شدت خطرناک که ممکن است ایجاد جهش سلولی، عجیب الخلقه زایی و یا سرطانزایی

بنمایند و مشکالت ایمنی جدی هم درون بیمارستان و هم پس از دفع آن در بیرون بیمارستتان بوجتود   

 .آورند که بایستی مورد توجه قرار گیرد

  پسماندهای ژنوتوکسیک می توانند دارای داروهای سایتوتوکسیک معین، مواد شیمیایی و مواد پرتتوزا

میتوانند بعضی از سلولهای زنده را کشته یتا رشتد آن را   ( ضدنئوپالزی)داروهای سایتوتوکسیک . باشد

همچنتین بته عنتوان متاده     . این داروها بترای شتیمی درمتانی سترطانها بکتار میرونتد      . متوقف کنند

ایمنوساپرسیو هنگام پیوند اندام و درمان بیماری های گوناگون دارای اساس ایمنتی شتناختی کتاربرد    

گسترده ای دارند و بیشتر اوقات در بخش های تخصصی مثل سرطان شناسی و پرتتو درمتانی مصتر     

 .شده و نقش اصلی آنها درمان سرطان است

آزاتیوپرین، کلرامبوسیل، کلرنفتازین، سیکلوسترورین،   : برخی داروهای سایتوتوکسیک سرطانزا شامل

 .سیکلوفسفامید، ملفاالن، سیموستین، تاموکسیفن، تیوترا و ترسولفان می باشد

  



 پسماندهاي شیمیائي خطرناك
 

ویژگیهای غلظت، مقدار، دلیل به که هستند شیمیائی پسماندهای 
 :قادرند شیمیائی یا فیزیکی

یا درمان قابل غیر شدید بیماریهای ایجاد باعث -الف 
 و مرگ افزایش سبب یا شوند انسانها در کننده ناتوان بیماریهای
 میرشوند

اقدام هر یا امحاء تصفیه، حمل، ذخیره، مناسب بطور اگر -ب 
  انسان سالمت برای اساسی یا بالقوه مخاطره نشوند، دیگر مدیریتی

 .کنند ایجاد زیست محیط یا
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:پسماندهای محتوی فلزات سنگین  

 

  جزء پسماندهای شیمیایی خطرناک هستند و بطور معمول به شتدت

 .سمی اند

ترمومترهای شکسته که حاوی جیوه هستند، بقایای کارهتای  : مانند

دندان سازی که مقادیری جیتوه دارنتد، بتاتری هتای دور ریختته و      

شکسته که حاوی مقتادیری کتادمیم هستتند، برختی داروهتا کته       

آرسنیک دارند و پانل هایی که با چوب و سترب بترای جلتوگیری از    

 .تقویت شده اند X نفوذ پرتوهای

 



:ظروف تحت فشار  

 

   شامل انواع سیلندرهای تحت فشار یا قوطی های افشتانه ای حتاوی

، (گازهتای هوشتبری  )گازهای مورد استفاده در مراقبت از ستالمتی  

اتتیلن  )، گاز ستترون ستازی   (هوای فشرده)تجهیزات آزمایشگاهی 

و سیلندرهای اکسیژن که ظرو  آن قابتل مصتر  دوبتاره    ( اکساید

ظرو  محتوی . درغیر اینصورت باید بنحو مناسب دفع گردند هستند

 .گاز در صورت سوزاندن یا سوراخ شدن ممکن است منفجر شوند

 



 لیست داروهای خطر آفرین          
Progestins    Leflunomide    Daunorubicin    Acitretin   

Progestrone    Letrozole    Diethylstilbestrol    Arsenic trioxide   

Raloxifene    Leuprolide    Docetaxel    Asparaginase   

Ribavirin    Lomustine    Doxorubicin    Azathioprine   

Risperidone    Medroxyprogesterone    Epirubicin    Bacillus Calmette-Guerin   

Sirolimus    Megestrol    Ergonovine/methylergonovine    Bicalutamide   

Sorafenib    Melphalan    Estradiol    Bleomycin   

Streptozocin    Menotropins    Estramustine phosphate    Bortezomib   

Tacrolimus    Mercaptopurine    Estrogen-progestin    Bosentan   

Tamoxifen    Methotrexate    Estrogens,conjugated    Busulfan    

Temozolomide    Methyltestosterone    Estrogens,esterified    Cabergoline    

Teniposide    Mitomycin    Etoposide    Capecitabine    

Testosterone    Mitotane    Everolimus    Carbamazepine    

Tetracycline    Mitoxantrone    Exemestane    Carboplatin    

Thalidomide    Mycophenolate    Finasteride    Carmustine    

Thioguanine     Mycophenolic acid    Fludarabine    Cetrorelix acetate    

Tretinoin     Nilotinib    Fluorouracil    Chlorambucil    

Trifluridine     Oxaliplatin    Flutamide    Choramphenicol    

Triptoreline     Oxcarbazepine    Ganciclovir    Choriogonadotropin alfa    

Valganciclovir     Oxytocin    Ganirelix    cisplatin    

Valproic acide/divalproex 

Na 
    Paclitaxel    Gemcitabine    Cladribine    

Vigabatrin     Paroxetine    Gonadotropin ,chorionic    Clonazepam    

Vinblastine     Pegaspargase    Goserelin    Colchcine    

Vincristine     Pemetrexed    Hydroxyurea    Cyclophosphamide    

Vinorelbine     Pentamidine    Idarubicin    Cyclosporin    

Zidovudine     Phenoxybenzamine    Ifosfamide    Cytarabine    

Ziledronic acid     Plicamycin    Imatinib    Dacarbazine    

    Procarbazine    Irinotecan    Dactinomycin    
 




























































































