لباس ها را داخل خانه خشک نکنید
تحقیقات حاکی اص آى است کِ تخاس ًاضی اص خطک کشدى لثاس ّا دس داخل خاًِ تشای سالهتی افشاد هضش است .تِ ّویي
دلیل خطک کشدى لثاس ّا دس داخل خاًِ تِ ّیر ٍخِ تَصیِ ًوی ضَد.

پْي کشدى لثاس ّای خیس داخل خاًِ تاعث افضایص سطَتت َّا ضذُ ٍ هحیط سا آهادُ ی تکثیش ّش زِ تیطتش هایت ّا ٍ
حطشات هَری هی کٌذ.
دس هحیط ّایی کِ سطَتت آى تیص اص حذ طثیعی است ،قاسزی تِ ًام آسپشطیلَس فالٍٍس فشصت سضذ پیذا هی کٌذ.
ایي قاسذ دس افشادی کِ سیستن ایوٌی ضعیفی داسًذ تاعث تشٍص عفًَت ّای سیَی ضذُ ٍ تٌفس سا تشای هثتالیاى تِ آسوسخت
هی کٌذ.
پس هی تَاى گفت خطک کشدى لثاس ّا دس داخل خاًِ تاعث اتتالی اًساى تِ تیواسی سیَی تسیاس خطشًاکی تِ ًام
آسپشطیلَس هی ضَد.
پزشکان هشدار می دهند که خشک کردن لباس در داخل خانه می تواند خطر جدی برای افراد مبتال به آسم یا
افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند ،داشته باشد
تیواسی آسپشطیلَس ًَعی تیواسی قاسزی است کِ اص استطوام گشدٍخاک ٍ هیکشٍب ّا ًاضی هی ضَد.
ایي تیواسی هی تَاًذ سیٌَس ّا ،سیِ ّا ٍ سلَل ّای خًَی سا دسگیش کشدُ ٍ گاّی دس تشخی هَاسد تسیاس سشیع دس خَى
هٌتطش هی ضَد ٍ تش هغض ،قلة ،کثذ ٍ کلیِ ّا تاثیش هی گزاسد.
تیواسی دس ایي هشحلِ آسپشطیلَس گاصی ًاهیذُ هی ضَد کِ سیستن ایوٌی تذى سا تضعیف هی کٌذ.
الصم تِ رکش است خطک کشدى لثاس ّا دس داخل خاًِ ًسثت سطَتت سا  03دسصذ تیطتش افضایص هی دّذ.

پضضکاى ّطذاس هی دٌّذ کِ خطک کشدى لثاس دس داخل خاًِ هی تَاًذ خطش خذی تشای افشاد هثتال تِ آسن یا افشادی کِ
سیستن ایوٌی ضعیفی داسًذ ،داضتِ تاضذ.

لثاس ّایی کِ تش سٍی ضَفاط ٍ یا سخت آٍیض دس داخل خاًِ خطک هی ضًَذ ،هی تَاًٌذ سطح سطَتت سا دس داخل خاًِ تا 03
دسصذ افضایص دٌّذ کِ ایي ضشایط هطلَتی تشای پشٍسش قاسذ ّا فشاّن هی کٌذ.
تیطتش افشاد دس تشاتش ایي قاسذ ّا کِ دس ضشایط هشطَب سضذ هی کٌٌذ یا ایوي ّستٌذ ٍ یا سیستن سالوی تشای هثاسصُ تا آى
داسًذ .اها دس افشاد هثتال تِ آسن ایي ضشایط هی تَاًذ هَخة تشٍص سشفِ ٍ خس خس سیٌِ ضَد.
ّوسٌیي دس افشادی کِ سیستن ایوٌی ضعیف ٍ یا آسیة دیذُ داسًذ هاًٌذ تیواساى سشطاًی کِ تحت ضیوی دسهاًی قشاس هی
گیشًذ ،تیواساى هثتال تِ ایذص ٍ افشاد هثتال تِ تیواسی خَد ایوٌی ،ایي قاسذ ّا هی تَاًٌذ هَخة اتتال تِ تیواسی آسپشطیلَس
سیَی ضَد.
لزا هحققاى تِ هشدم تَصیِ هی کٌٌذ کِ لثاس ّای ضستِ ضذُ سا تا حذ اهکاى دس خاسج اص خاًِ خطک کٌٌذ.
گضاسش ضذُ است کِ یکی اص افشادی کِ ایي ّطذاس سا ًادیذُ گشفتِ است تِ عفًَت سیِ هثتال ضذُ است ٍ تِ علت دزاس ضذى
تِ قاسذ ّایی کِ تِ سثة خطک کشدى لثاس سٍی ضَفاط دس اتاق پزیشایی دس تذى اٍ تَخَد آهذُ اًذ اٍ سا تا هطکالت سیَی
ضذیذی سٍتِ سٍ ضذُ است.
پضضک هعالح اٍ گفتِ است کِ اگش ّشزِ سشیع تش خطک کشدى لثاس ّا سا دس داخل خاًِ هتَقف ًکٌذ ،تیواسی اٍ تذتش اص ایي
خَاّذ ضذ .تِ ایي علت اٍ تِ هذت دٍاصدُ هاُ تا کٌاس گزاضتي ایي کاس ٍ تغییش سٍش خطک کشدى لثاس ّا ،تَاًستِ است
پیطشفت ّای تسیاس خَتی سا دس سًٍذ دسهاى تیواسی خَد تدشتِ کٌذ.
ایي فشد ًوًَِ ای اص ّضاساى ّضاس ًفش است کِ تِ علت خطک کشدى لثاس ّایطاى دس فضای داخلی خاًِ دزاس هطکالت
هتعذدی ضذُ است.

