
FAKTA ETHYLENOXID
Omkring 46.900 arbejdere i EU anslås at være potentielt udsat for ethylenoxid. 
Udsættelse for ethylenoxid sker primært gennem indånding og indtagelse. Det er 
et kræftfremkaldende stof, klassificeret som gruppe 1 ved IARC, hvilket betyder at 
det anses som en dokumenteret årsag til kræft hos mennesker. Ethylenoxid kan 
forårsage leukæmi, lymfekræft og brystkræft. Det er også kædet sammen med risiko 
for spontan abort, genetiske skader, nerveskader, perifer lammelse, muskelsvaghed, 
samt nedsatte kognitive evner, koncentration og hukommelse. I flydende form kan det 
forårsage alvorlig hudirritation ved kortere- eller længerevarende kontakt.

Hvor opstår risikoen

Der er en høj risiko for udsættelse for ethylenoxid 
for arbejdstagere, der arbejder i sundhedsvæsenet, i 
trykkeribranchen, med industrikemikalier samt med 
gummi- og plastfremstilling.

Mere om stoffet

Ethylenoxid er en farveløs gas der er brændbar ved 
temperaturer over 10,7°C, og ved giftige koncentrationer 
lugter som æter. Det benyttes i produktionen af 
opløsningsmidler, frostvæske, tekstiler, vaskemidler, 
klæbemidler, polyurethanskum (PU) og lægemidler. 
Den største anvendelse af ethylenoxid sker som et 
kemisk mellemprodukt til fremstilling af ethylenglycol.  I 
mindre mængder findes det også i desinfektionsmidler, 
steriliseringsmidler til krydderier og kosmetik, og det 
bruges til sterilisering af kirurgisk udstyr på fx hospitaler.

Hvordan kan ethylenoxid påvirke dig

Akutte virkninger og tidlige symptomer på udsættelse 
for ethylenoxid kan være øjensmerter, ondt i halsen, 
åndedrætsbesvær, sløret syn, svimmelhed, kvalme, 
hovedpine, kramper, blærer på huden, opkastning, hoste, 
aborter samt degenerering af testikler og sædceller. 
Langvarig udsættelse kan forårsage leukæmi, lymfekræft 
eller brystkræft.

Latensperioden mellem udsættelse og ethylenoxidrelateret 
kræft varierer fra 9 til 20 år

Hvad kan du gøre

Arbejdstagerne skal informeres om virkningerne af 
udsættelse for ethylenoxid.
 
Den bedste løsning er at forebygge udsættelsen, for 
eksempel ved at undgå indånding og hudkontakt. 
Brug effektive forebyggende foranstaltninger, såsom 
procesindkapsling, for at forhindre at produktet frigives 
på arbejdspladsen. Installer ATEX-ventilationssystemer 
og sørg for øjenskyl- og sikkerhedsbruser, hvis der 
forekommer risiko for stænk eller anden kontakt. Hvis man 
ikke på anden måske kan sikre tilstrækkelig forebyggelse, 
skal personlige værnemidler benyttes som en sidste 
udvej. For personlig beskyttelse skal arbejdstagerne bære 
beskyttelsesbriller og passende beskyttelsesdragt for 
hele tiden at beskytte huden i områder, hvor der er risiko 
for kontakt med flydende ethylenoxid. Alt tøj, der viser 
tegn på gennemtrængning af ethylenoxid, skal kasseres. 
Arbejderne må ikke spise, drikke eller ryge under arbejdet 
med ethylenoxid. 
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