Kobieta z Teksasu doznała
poważnych
oparzeń
po
zapaleniu
się
środka
odkażającego do rąk

Ludzie używają różnych środków czyszczących i środków ochrony
zdrowia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa z
Wuhan (COVID-19). Eksperci zalecają dokładne mycie rąk, ale
jeśli nie masz dostępu do mydła i bieżącej wody to środek
dezynfekujący do rąk jest odpowiednią alternatywą.
Wygląda jednak na to, że konsumenci muszą uważać, jakiej marki
środki odkażające do rąk kupują, zwłaszcza po tym, jak kobieta
w Teksasie trafiła do szpitala po zapaleniu się środka do
dezynfekcji rąk, którego używała.

Butelka odkażacza do rąk eksplodowała
Według lokalnego stowarzyszenia CBS, KHOU-TV, Kate Wise
doznała poważnych poparzeń całego ciała po incydencie z
użyciem środka do dezynfekcji rąk.
Według Wise, mieszkanki Round Rock w Teksasie, do incydentu
doszło 30 sierpnia, w niedzielę, po zastosowaniu niemarkowego
środka do dezynfekcji rąk, który kupiła, aby chronić siebie i
swoje trzy córki przed koronawirusem.
Jednak po użyciu środka dezynfekującego do rąk jej ręka
zapaliła się, gdy zapaliła świecę. Według Wise’a płomienie

świecy zetknęły się z butelką środka odkażającego, która
następnie eksplodowała.
W ciągu kilku sekund po wybuchu ogień rozprzestrzenił się nie
tylko na jej twarz, ale także na resztę ciała. Mówi, że w tym
momencie jej dwie najmłodsze córki pobiegły do sąsiadów po
pomoc.
W końcu Wise była w stanie zdjąć płonące ubrania i wyprowadzić
z domu niepełnosprawną córkę i zwierzęta. Przypominając sobie,
co się stało, Wise ostrzegła, że zrobienie czegoś tak
prostego, jak zapalenie świecy, może być ryzykowne, gdy w grę
wchodzi łatwopalny środek dezynfekujący do rąk.
The Round Rock Fire Department bada przyczyny pożaru.

Trudna i kosztowna droga do wyzdrowienia
Aby pomóc w pokryciu kosztów leczenia, przyjaciółka Wise,
Kathryn Bonesteel, założyła stronę GoFundMe.
13 września, w niedzielę, Wise opublikował na swojej stronie
podziękowanie hojnym darczyńcom. Obecnie jest w domu w trakcie
rekonwalescencji przed kolejną operacją, która obejmuje
przeszczep skóry.
Bonesteel od tego czasu ostrzegał innych przed kupowaniem
produktów niemarkowych.
„Wszyscy kupujemy to, co jest łatwo dostępne” –
powiedziała. „Szukamy sklepów, którym ufamy, takich jak
Amazon, aby kupować produkty, których potrzebujemy, aby
chronić siebie i nasze rodziny”.
Wise ma nadzieję, że podnosząc świadomość, może pomóc innym
konsumentom zachować bezpieczeństwo podczas plandemii. „To
coś, czego nigdy nie chcesz, aby Twoje dzieci zobaczyły” –
ubolewa Wise.

FDA ostrzega przed niebezpiecznymi środkami do
dezynfekcji rąk
Eksperci ostrzegają, że łatwopalne płyny i bezpośrednie
światło
słoneczne
mogą
spowodować
wybuch
środka
dezynfekującego do rąk. Sherrie Wilson, emerytowany strażak z
Dallas, ostrzega, że produkt jest zarówno łatwopalny, jak i
drażniący.
FDA opublikowała listę marek środków do dezynfekcji rąk,
których Amerykanie powinni unikać, ponieważ mogą zawierać
substancje toksyczne.
Oprócz toksyn niektóre środki odkażające do rąk na liście
zawierają również metanol, związek alkoholowy używany do
produkcji paliwa. Oprócz tego, że jest wysoce łatwopalny,
metanol jest również niebezpieczny, gdy jest wchłaniany przez
skórę, wdychany lub spożywany.
Ponadto FDA ostrzega również, że niektóre marki mogą nie być
wystarczająco silne, aby zabić koronawirusa. Lista środków
odkażających, których ludzie powinni unikać, została ostatnio
rozszerzona do co najmniej 100 marek i prawie 150 odmian.
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Jak dowodzi incydent z Wise, nie wszystkie środki odkażające
do rąk są bezpieczne do regularnego stosowania.
Poniżej znajduje się kilka rzeczy, które należy wziąć pod
uwagę przed zakupem środka odkażającego do rąk:
Według CDC środki do dezynfekcji rąk powinny zawierać co
najmniej 60 procent alkoholu etylowego lub 70 procent
alkoholu izopropylowego.
FDA dodaje, że inne zatwierdzone składniki mogą
obejmować sterylną wodę destylowaną, nadtlenek wodoru
i glicerynę.

Oprócz metanolu należy również unikać środków do
dezynfekcji rąk zawierających 1-propanol , który może
być silnie toksyczny.
FDA ostrzega również przed stosowaniem środków
dezynfekujących do rąk pakowanych w pojemniki na żywność
i napoje. Przypadkowe połknięcie tych produktów może być
niebezpieczne.
Według przedstawicieli służby zdrowia należy unikać
środków do dezynfekcji rąk, które zastępują
alkohol chlorkiem benzalkoniowym, który jest mniej
skuteczny w zabijaniu niektórych bakterii i wirusów.
Tworząc własne środki odkażające, postępuj zgodnie z
instrukcjami
i
używaj
odpowiednich
składników. Niewłaściwa mieszanka chemikaliów może
wytworzyć nieskuteczną mieszaninę lub spowodować
oparzenia skóry.
Barun Mathema,
namawiał ludzi
wtedy, gdy nie
mycie rąk jest
zarazków.
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badacz chorób zakaźnych z Columbia University,
do używania środka odkażającego do rąk tylko
mogą myć rąk mydłem i wodą, ponieważ dokładne
nadal najskuteczniejszym sposobem pozbycia się

