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Introducere
N- hexanul este un solvent organic obţinut în procesul de distilare fracţionată a petrolului cu o
largă utilizare industrială : marochinarie ,confecţionarea încalţamintei, în lacuri , cerneluri şi
vopsele precum şi în procesul de

obţinere a uleiurilor vegetale rafinate. Acest lucru implica

existenţa unui numar semnificativ de muncitori expusi.
In legislatia referitoare la supravegherea sanataţii lucrătorilor (HG 355/2007 completată şi
modificată cu HG 1169/2011) nu există o fişă pentru expunerea la n-hexan, existând doar o fişă
generală - Fişa nr. 56 – Hidrocarburi din petrol alifatice şi aciclice (benzine, white –spirit, solvent
nafta, etc). In plus în HG 1218/2006 ( Anexa 2) – Valori limită biologice , în cazul expunerii la nhexan este indicată determinarea 2,5 – hexandionei urinare pentru care este stabilită o valoare
limită . Ţinând seama de aceste lucruri şi de datele obtinute în cele doua metodologii din cadrul
PN II 2015-2016 ( Evaluarea expunerilor profesionale la solvenţi cu efect neuropatic şi
Cuantificarea nivelului de stress ocupaţional şi influenţa acestuia asupra comportamentului socioprofesional la personalul expus la solvenţi cu efect neuropatic ) , am considerat utilă realizarea
unui ghid privind supravegherea medicala a expusilor profesional la n-hexan.

Acest ghid se doreste a fi un ajutor pentru medici de medicina muncii, toxicologi industriali,
responsabili SSM, angajatori in vederea evaluarii expunerii profesionale la n- hexan.
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N – HEXAN
Formula chimica :

CH3(CH2)4CH3

Sinonime :

hexan, normal hexan, hexil hidrura

Nr. CAS:

110-54-3

Nr. EC:

203-777-6

Proprietaţi fizico – chimice:

lichid incolor cu un miros specific ca de benzină;
inflamabil;
masa moleculară 86.18;
densitate 0.6603 la 200 C;
punct de topire - 950 C;
punct de fierbere 690 C la 101KPa (760 torr);
temperatura de autoaprindere 2250 C
presiune de vapori la 200 C

15.9 KPa ( 120 torr);

insolubil în apă; miscibil în alcool, cloroform şi eter;
factori de conversie: 1mg/m3 = 0.284 ppm;
1ppm = 3.52 mg/m3 la 25 O C
Utilizare:

Hexanul este utilizat în adezivii folosiţi în marochinarie şi
industria încalţamintei, în lacuri, cerneluri şi vopsele, solvent
de polimerizare la obţinerea polipropilenei şi polietilenei de
înalta densitate, precum şi în procesul de obţinere a uleiurilor
vegetale rafinate.

Metabolism :

Hexanul se absoarbe pe cale respiratorie şi cutanata atingând
rapid concentraţii mari în sânge. 10% din n-hexanul inhalat se
elimina imediat nemodificat prin plămâni. Restul

este

metabolizat la derivati hidroxi pe calea sistemului oxidativ al
citocromului P450, iar apoi este convertit la forme cetonice. O
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parte din intermediarii hidroxilaţi sunt excretaţi sub formă de
cojugaţi cu glucoronide. Metaboliţii finali sunt 2,5 hexandiona,
2,5 dimetilfuranul şi gama valerolactonă.
Efecte ale expunerii profesionale:. Hexanul este iritant pentru ochi, piele şi tractul respirator, acest
efect dispărând la încetarea expunerii . Simptomele sunt mai
severe în situaţia în care expunerea la hexan este asociată şi cu
expunerea la alte hidrocarburi care pot potenţa efectele.
Contactul prelungit cu pielea poate cauza dermatite, iar la
nivelul ochilor pot apare leziuni oculare.Expunerea la nivele
ridicate are efecte anestezice şi neurotoxice, manifestate prin
degenerescenţa axonului nervilor periferici,putând

produce

neuropatii periferice sensitive şi motorii, cu scaderea marcată a
vitezei de conducere la nivelul nervilor senzitivi şi motori.
Testele pe animale de laborator au aratat că substanţa poate
avea şi efecte toxice asupra funcţiei de reproducere.
Monitorizarea mediului de munca: Determinarea concentraţiilor n- hexanului în aerul zonelor de
muncă
Metodă de determinare:

O metoda de determinare a n- hexanului in aerul zonelor de
munca este metode gaz- cromatrografica .

Principiul metodei:

N-hexan retinut pe carbune activ este desorbit in sulfura de
carbon dupa care este determinat cromatografic.

Valori limită maxime :

Valoare medie pe 8 ore – 72 mg/m3 ( 20 ppm) - conform
HG 359/2015

Clasificare in conformitate cu

Flam. Liq. 2 - H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili

Regulamentul (CE) nr.1272/2008

Repr. 2 -

H361f Susceptibil de a dăuna fertilităţii
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STOT RE 2 - H373 Poate provoca leziuni ale organelor
în de expunere prelungită sau repetată.
Asp. Tox. 1 - H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi
de pătrundere în căile respiratorii.
Skin Irrit. 2 - H315 Provoacă iritarea pielii
STOT SE 3 - H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
Aquatic Chronic 2 H411 Toxic pentru mediul acvatic cu
efecte pe termen lung.
Supravegere medicală
Examen medical la angajare :

Examen clinic general
Spirometrie

Examen medical periodic:

Examen clinic general cu o atenţie specifică pe sistemul nervos
periferic - anual
Spirometrie - anual

Investigatii speciale:

Electromiografie ( EMG) - această tehnică permite
evaluarea nervilor periferici sau a activitaţii musculare.
Denumirea corectă este electroneuromiografie şi testarea
poate cuprinde doua parţi : studiul conducerii nervoase şi
miografia. Electromiografia este folosită pentru a ajuta la
diagnosticul afectiunilor neuromusculare.

Monitorizare biologică
Indicator biologic de expunere

2,5 hexandiona

Mediul biologic ( matrice)

urină ( 5 ml)

Momentul recoltării:

sfârşitul schimbului de lucru

Metodă de determinare:

o metoda de determinare a 2,5 – hexandionei în urină este:
determinarea

spectrofotometrică

a

2,5-

dimetilpirolului

obţinut în urma conversiei 2,5 hexandionei la acest compus.
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Principiul metodei:

2,5 hexandiona din urină hidrolizată în mediu acid (pH 0.5 )
condensează la temperatură cu (NH4)2CO3 cu formare de 2,5 –
dimetilpirol. Produsul extras în acetat de etil reactionează cu p
- dimetilbenzaldehida ( reactiv Ehrlich modificat) cu formarea
unui compus de culoare rosie, colorimetrabil la 525 nm.

Valoare limită biologică :

5.0 mg/ g creatinină - conform HG 1218/2006

Masuri de prim ajutor:

în caz de expuneri masive, în funcţie de calea de patrundere şi
de riscul de intoxicaţie acută

Contactul cu pielea;

se indepartează echipamentul contaminat. Se spala zona
afectată cu apă şi săpun cel puţin 15 min. sau până când nu mai
rămâne substanţă pe zona. Se solicită prezenţa medicului.

Contactul cu ochii:

se spală cu apă din abundenţă aprox. 15 min. Dacă iritaţia persist
se continua spălarea.Se solicită prezenţa medicului.

Inhalare:

se scoate persoana din mediu. Daca s-a oprit respiratia, personalul pregatit
executa manevre de respiraţie artificială. In

cazul în care

respiraţia este dificilă se administreaza oxigen. Se solicită
prezenţa medicului.

Inghitire:

nu se introduce nimic pe cale bucală dacă victima este inconştientă
sau convulsivă. NU SE INDUCE VOMA. La persoanele
conştiente se dau să bea câteva pahare cu apă în vederea diluarii
conţinutului stomacal. Dacă vomatul se produce natural, victima
se inclină în faţă pentru a reduce riscul de aspiraţie. Se solicită
prezenţa medicului.
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