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 را خود  دستان فقط موقع چه كنيم، استفاده دست كننده عفوني ضد از صحيح طور به موقع چه و چگونه كه بياموزيم
  .كنيم محافظت ها باكتري و) scoronaviruجمله از( ها ويروس از را خود توانيممي چگونه و بشوييم

) COVID-19( ٢٠١٩اي براي جلوگيري از بيماري كروناويروس در حال حاضر هيچ واكسن يا داروي ثابت شده

وجود ندارد. بهترين راه مقابله با اين بيماري پيشگيري و جلوگيري از قرار گرفتن در معرض اين ويروس است. در 
هاي دست و اماكن عمومي در ارتباط با كرونا االت در مورد استفاده از ضدعفوني كنندهؤاين مقاله به برخي س

 روس جديد پاسخ داده شده است.وي

  چه زماني بايد از ضد عفوني كننده استفاده كرد؟مايع ضد عفوني كننده چيست و 
 ضدعفوني كننده(sanitizer) شود. ضد ها است گفته ميبه يك ماده شيميايي كه قادر به از بين بردن ميكروب

روند. بيوسيدها مواد از دست به كار مي راهاي دست غالبا مايع هستند و براي حذف عوامل عفونت عفوني كننده
و يا بر  ),anticepticهاي زنده (آنتي سپتيكشيميايي هستند كه به صورت موضعي در داخل و يا در روي بافت

توانند باعث جلوگيري از رشد روند. بيوسيدها ميبه كار مي گندزدا)disinfectant ,(جانروي اشياي بي
. در جوامع كه مردم در تماس مداوم با يكديگر و سطوح cidal-) (و يا كشتن آنها شوند )static-(ها ميكروارگانيسم

ها بسيار حايز اهميت است. مطالعات گسترده ها هستند، رعايت بهداشت در كنترل عفونتپوشيده از ميكروارگانيسم
ها، سندرم هاي حاد تنفسي، هاي دست آنتي سپتيك در شيوع سرما خوردگيني كنندهدهند كه ضد عفونشان مي
 ها و غيره كاربرد زيادي دارند. هاي ويروسي، گاستروانتريتآنفوالنزا

 alcohol-free)و بدون الكل  )alcohol-based sanitizers(توان در دو گروه الكلي ضد عفوني دست را مي اتيعما

sanitizer)  بندي نمود.طبقه  
غلظت  سنتزي در كارخانه باالكلي ايزوپروپيل الكل يا اتانول  بر پايه هاي ضد عفونيترين انواع مايعيكي از عمومي 

ها  و مركز كنترل و پيشگيري از بيماري (WHO). مطابق با دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني استدرصد  ٧٠
(Centers for Disease control and Prevention CDC) هاي دست اتيل الكل استفاده از ضد عفوني كننده

(C2H5OH)   يا ايزوپروپيل الكل(CH3CH(OH)CH3) ها براي ضدعفوني كردن دست ٪٧٠ الي ٪٦٠ با غلظت
 هااست. اين ضدعفوني كننده قابل استفادهدر مقابل آلودگي هاي ميكروبي در صورت عدم دسترسي به آب و صابون 

هاي مبتني بر ويروس و باكتري بسيار و ساير بيماري H1N1 ،URIدر جلوگيري از شيوع آنفوالنزاي فصلي، 
  اند. گزارش شدهثرؤم
سندرم حاد تنفسي  خاورميانه ويروس ،  Zikaبر روي ويروس ابوال، ويروس  هاي ضدعفوني كننده الكليثير محلولأت
)MERS(   سندرم حاد كرونا ويروس و)SARS( اگر مطابق ها ويروس ،. بر اساس اين مطالعاتنيز ثابت شده است

براي هاي بر پايه اتانول و ايزوپروپيل الكل) (محلول تهيه شوندييد سازمان بهداشت جهاني أمورد ت با دستورالعمل
اغلب هاي گوناگون هاي اخير و با شيوع ويروس. در نتيجه در سالها اثر بخش خواهند بودمحافظت از ميكروب
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هرگونه ضد عفوني  نمايند.هاي بهداشتي مردم را به استفاده مرتب از اين محلول ها تشويق ميها و سازماندولت
  ثر خواهد بود.ؤم ،كننده تنها در صورت استفاده در غلظت صحيح

همچنين شود و هاي نظافت دست شناخته ميثرترين روشؤاستفاده از مايع ضد عفوني دست به عنوان يكي از م 
همچنين براي كاربران در فضاهاي  هاي بر پايه الكل داراي عطر و طراوت خاصي در هنگام مصرف هستند.مايع

باشد، بخصوص در فرآيندهاي استريل انجام اين عمل ها بسيار ضروري ميپاك و استريل ضدعفوني منظم دست
راي ضدعفوني كردن سطوح كوچك از قبيل هاست كه بهاي الكلي سالقبل شروع به هر كاري ضروري است. حوله

ها براي استريل كردن مواد پزشكي و شوند. الكلاستفاده ميها هاي دارويي يا واكسنهاي الستيكي ويالدرپوش
اي هها براي ضدعفوني كردن دماسنجاز الكلاست.  شوند زيرا فاقد عملكرد اسپوركشجراحي عمدتاً توصيه نمي

مايعات ضد عفوني كننده دست مواد شيميايي  .شوداستفاده مينيز دهان و ركتوم، پيجرهاي بيمارستان و قيچي 
  كند.ها و فلزات سنگين را از روي دست پاك نميكشها، آفتكشمضر مانند حشره

  آيا ضد عفوني كننده دست بهتر از صابون و آب است؟ 
 ثانيه است.  ٢٠ها با آب گرم و صابون به مدت حداقل شستن دستبهترين روش براي محافظت از كرونا ويروس

محصوالت مبتني بر الكل به خصوص در مواقعي كه آب و صابون در دسترس نيست يا احتماالً پوست در نتيجه 
خراش، اگزما و ترك خوردگي) و يا در  ؛ها با آب و صابون آسيب ببيند (به عنوان مثالشستشوي مكرر دست

سرپايي كه آب در دسترس نيست توصيه مي شوند. ضد عفوني كننده دست ممكن است در مواقعي كه  هايعمل
مهم ها با مايع ضد عفوني كننده ثر نباشد. زمان و نحوه شستن دستؤها به وضوح كثيف يا چربي هستند مدست

ترين دستان ما يكي از اصلي با آب و صابون شسته شوند. ابتدا بايدي باشند ها آلوده به چرباست. زماني كه دست
هاي الكلي به ميزان هدف قرار دهد. اثر ژلها از سطوح به سيستم تنفسي انتقال ميمسيرهايي است كه ويروس

كه  دادن ويروس بستگي دارد، كرونا ويروس جديد داراي يك ساختار پوشش دارليپوفيل يا چربي دوست است
، ترك تواند باعث خشكي دستميها ب و شويندهآبا شستشوي بيش از حد  تواند به آن حمله كند.الكل مي

از در چنين مواقعي الزم است دهد. ها اجازه ورود به بدن را ميخوردگي و خونريزي شود كه اين امر به ميكروب
      ه كرد.استفادمرطوب كننده يا لوسيون براي مرطوب كردن پوست هاي كرم

  هايي را بايد براي انتخاب يك ماده ضدعفوني كننده در نظر گرفت؟چه فاكتور
غير سمي بودن ثر در انتخاب ضد عفوني كننده مناسب عبارتند از اثر بخشي ماده ضدعفوني كننده، ؤعوامل م
عطر و بوي خوب و استفاده راحت است.  ، ، ظاهر مناسببودن ، مقرون به صرفهمواد سازنده آنتحمل پوستي و 

زمان  . عامل مهم ديگر سرعت تبخير آن است.عالوه بر آن، اين ماده بايد در دسترس بوده و تهيه آن آسان باشد
و  درصد ٧٠لكل اتيليك . ابا مدت زمان الزم براي از بين بردن باكتري متناسب باشدبايد خشك شدن آن 
 هاقدرت نفوذ الكل .كه سرعت عمل مناسبي دارند هستند يهايهضدعفوني كنند، درصد ٧٠تا  ٦٠ايزوپروپيل الكل 

  روي سطوح تميز مورد استفاده قرار گيرند.بهتراست  به همين جهت كم است و در سطوح چرب و كثيف
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  ؟مناسب استضدعفوني كننده دست  براياز الكل  غلظتي چه
دو فرموالسيون توصيه شده WHO  ها اين محلول. ( ايزو پروپانول ) استپروپانول  - ٢   %٧٥  يا اتانول %٧٠

به عنوان باكتري كش،  قارچ كش و ويروس كش مورد استفاده قرار گرفته است. اثرات اين الكل ها هنگام  همچنين
محلول در آب به صورت  %٩٠- %٦٠ كش باكتري بهينه غلظت و يابدمي كاهش شدت به %٥٠رقيق شدن زير 

كند. ضد ها را متوقف ميها و برخي از ويروسهاي الكلي اكثر باكترياست. ضد عفوني كننده(درصد حجمي) 
 ثانيه ٣٠ هادست روي هاي باكتري از %٩٩,٩) الكل اتيل عمدتا( الكل %٧٠هاي حاوي الكل حداقل عفوني كننده

 كرونا روي مشابهي ويروسي ضد اثرات. كشندمي دقيقه يك از پس %٩٩,٩٩٩الي %٩٩,٩٩  و استفاده از پس
  .است شده مشاهده نيز ويروس

  اند؟ها به كار رفتههاي ديگري براي محافظت از ميكروبچه نوع ضد عفوني كننده
 ٥/٠الي  %١/٠راي ضد عفوني سطوح عالوه بر اتانول، محلول سديم هيپوكلريت (آب ژاول يا وايتكس) ب% ،

ثر است. اثرات ميكروب كش و كاربردهاي بالقوه براي پراكسيد ؤنيز م %٣و محلول آب اكسيژنه  %٢گلوتارآلدهيد 
كشي بفعاليت ميكرو هااين گزارششده است توصيههاي بهداشتي نيز در مجموعه مراقبت(آب اكسيژنه)  هيدروژن

 كش آن اشارهدهد و به خواص ضد باكتري، ضد ويروس، اسپوركش و قارچخوبي را به پراكسيد هيدروژن نسبت مي
 غشاييتواند به ليپيدهاي هاي هيدروكسيل آزاد مخرب كه ميپراكسيد هيدروژن با توليد راديكال .كنندمي

،DNA  كنند.و ساير اجزاي سلول ضروري حمله كند، عمل مي  
يز ي نهاي طبيعهاي طبيعي حاوي برخي تركيبات طبيعي مانند چاي يا آلوورا و نيز برخي الكلضدعفوني كننده
. آلوورا را نيز نام برد هگزاكلروفنكلروهگزدين يا  توانميضد عفوني كننده غير الكلي  اتمايع از به كار رفته اند. 

كند. عالوه بر كند. چاي اثرات ضد ويروسي ايفا ميهم نقش ضدعفوني كننده و هم نقش مرطوب كننده را ايفا مي
 ننده به كار رود. تواند به عنوان ماده پركآن پروپيلن گليگول مي

  ثرند؟ؤهاي دست بدون الكل حاوي بنزآلكونيوم كلريد بر روي كرونا ويروس جديد مآيا ضدعفوني كننده 
بنز آلكونيوم كلريد )BAC( هاي نوع چهارم با با مثبت و فرمول شيميايي زير تركيبات آلي از نوع مشتقات آمين

  هستند:

  

  

ثر ؤها مبر روي باكتري اين ماده عمدتاًهاي غير الكلي است اصلي ضد عفوني كنندهبنزآلكونيوم كلريد ماده سازنده  
  .ها تاثير چنداني ندارداست و بر روي ويروس

 )2020, 4Chemistry in the News, Coronavirus: How hand sanitisers protect against infections, March ( 
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يعني حاوي غشاي سلولي فسفوليپيد و پروتئين  (enveloped virus)دار است كرونا ويروس يك ويروس پاكت
اين  CDCهاي ويرال بر روي اين غشا قرار گرفته اند. مطابق با توصيه . عالوه بر اين برخي گليكو پروتئينباشدمي

اوي هاي حكنند. ضد عفوني كنندههاي غير الكلي به خوبي در مقابل كرونا ويروس عمل نمينوع آنتي سپتيك
غشاي دو اليه ليپيدي  كشند.آن را نمي توانند سبب جلوگيري از رشد ويروس شوند اما الزاماًبنزآلكونيوم كلريد مي

  سازد. ها مقاوم ميويروس آن را در مقابل دترجنت
 هاهاي الكلي موثرتر از غير الكي در مقابل اين نوع ويروسضد عفوني كننده ،توان گفتآنچه كه با قطعيت مي

  .(CDC; Handwashing: Clean hands save lives)هستند

  ساخت؟ %٧٠الكل  %٩٦چگونه مي توان از الكل 
  را از  %٧٠ميلي ليتر الكل  ١٠٠توان ا استفاده از فرمول زير ميب X  و آب تهيه كرد %٩٦ميلي ليتر الكل،  

  %٩٦الكل ×X   = %٧٠الكل ×  100 

ميلي ليتر و آب جوش  ٧٣٠حجم  %٩٦از الكل  %٧٠ميلي ليتر خواهد بود. پس براي تهيه يك ليتر الكل  ٧٣جواب 
  ميلي ليتر افزوده مي شود.  ٢٧٠سرد شده 

  براي ضد عفوني كردن استفاده نمي شود؟ %١٠٠و ايزوپروپانول  %٩٦چرا از محلول هاي اتانول 
برد. غشاي هاي ميكروارگانيسم، آنها را از بين ميغشاي پالسمايي سلولاز طريق انحالل يا تخريب  %٧٠لكل ا

شود. آب در تغيير ها دارد كه با الكل تخريب ميهاي گرم منفي اليه نازكي از پپتيدوگليكانپالسمايي باكتري
وي ديگر كند. از سهاي غشايي عملكرد كليدي دارد و به عنوان يك كاتاليست عمل ميماهيت و تخريب پروتئين

كمتر از الكل  %٧٠ها با الكل فاكتور كليدي ديگري است. سرعت تبخير الكل مدت زمان تماس ميكروارگانيسم
هم به واسطه حضور كليدي آب و هم به علت سرعت  %٧٠تر است. پس الكل است و زمان تاثير آن طوالني %٩٦

  حيت دارد.ارج %١٠٠يا  %٩٦تبخير كمترو مدت زمان كنتاكت بيشتر  به الكل 
  براي از بين بردن چه نوع ميكروب هايي مناسب است؟ %٧٠الكل 
ها داراي غشاي خارجي نيستند. كند. همه ويروسها اثر ميلكل از طريق تخريب غشاي سلولي ميكروارگانيسما

هاي عامل ايجادكننده بيماري(نوراك  هاي دست الكل دار، نورو ويروس يا ويروسبه عنوان مثال، ضد عفوني كننده
كنند. همچنين الكل براي از بين بردن انواع خاصي را نابود نمي )التهاب معده و ديواره روده بزرگ وگوارشي مسري 

 است،مثبت همراه با اسهال جدا شده HIV در بيماران مبتال به ها مانند كريپتوزپوريديوم كه اغلباز ميكروب

هاي گرم مثبت و از نورو ويروس و باكتري كلوستريديوم ديفيسيل كه از باكتريبراي محافظت  .مناسب نيست
ضد عفوني كننده حاوي  اي بيمارستان است، آب و صابون موثرتر ازهاي رودهاسپور دار بوده و يكي از علل عفونت

  الكل است. 
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  موثرند؟ بر روي كرونا ويروس جديد ي سطوح هاآيا ضد عفوني كننده
 شناخته شده  ساختار و رفتار آن كامالً ناشناخته است و ويروسي نوپديد، پيچيده و نسبتاً ويروس جديد كرونا

   .نمي باشد

براي ضد عفوني   EPA (Environmental Protection Agency)توسطسطوح هيچ ضد عفوني كننده تاكنون 
 كه توصيه اكيد شده است حال ثبت نشده است. با اينبه طور قطعي  در مقابل كرونا ويروس جديدسطوح 
محصوالت در اين مورد نيز به كار روند.  اندهييد شدأهاي مشابه تاي كه براي ويروسضد عفوني كننده هايمحلول

همراه، صفحه كليد  مانند پيشخوان، ميز كار، تلفن »لمسي باال«خانگي براي سطوح  ضدعفوني كننده و شوينده
 و هر سطحي كه ممكن است با مايعات بدن در تماس باشد به طور مرتب تميز شود.  كامپيوتر

  هاي الكلي دست چيست؟عوارض ناشي از نوشيدن ضدعفوني كننده
هاي دست و اماكن عمومي بسيار باالتر از نوشيدني هاي الكلي در صد الكل به كار رفته در ضد عفوني كننده

ناشي از نوشيدن ضد عفوني كننده دست و اماكن عمومي وجود دارد. در حجم رايج است. عوارض جانبي خطرناكي 
هاي داخلي، مشكالت بينايي، از بين رفتن حافظه و مسموميت الكلي است. باال اين عوارض شامل آسيب به اندام

 تواند منجر به مرگ شود.مسموميت با الكل مي

  استفاده كرد؟ها از ژل الكل چند بار مي توان قبل از شستن دست
 اند كه بعد از هر چهار يا پنج بار استفاده از ژل يا دستمال حاوي الكل دست بايد رخي از محققين توصيه كردهب

  .شود شسته صابون با آب و

 آيا ضد عفوني كننده دست براي سالمتي انسان خطرناك است؟ 

ميكروبي وجود ندارد. داليلي كه  هيچ مدركي مبني بر مضرات ضد عفوني كننده دست و ساير محصوالت ضد
آنهاست. خطر ديگر  طوالني مدتگيرد ايجاد مقاومت ضد باكتريايي در اثر استفاده بيشتر مورد استدالل قرار مي

هاي ها به علت تبخير الكل است. دور نگه داشتن ضد عفوني كنندههاي الكلي آتشگير بودن آنكننده ضد عفوني
  ي است.الكلي از شعله و حرارت ضرور

  آيا ضدعفوني كننده دست سرطان زا است؟ 
دهد در هاي شيميايي با سرطان تيروئيد بررسي شده است. يك مطالعه جديد نشان مير ضد عفوني كنندهاث

هاي تصفيه هوا يا دئوديزرها  ها يا دستگاهكارگراني كه در معرض مواد شيميايي مانند موادي كه در ديونيزه كننده
ها، يا استرياليزرهاي اتيلن اكسيد قرار دارند، احتمال ابتال به سرطان تيروئيد نسبت به ساير افراد كنندهضد عفوني 

  بيشتر است. وجود مواد شيميايي مانند پارابن و تري كلوزان ميتواند اثرات كارسينوژني داشته باشد. 
مواد  ١در گروه  International Agency for Research on Cancer (IARC) هاي الكلي مطابق بانوشيدني
هاي حاوي بهداشتي و ضد عفوني كننده -ها، مواد آرايشيقرار دارند. در مورد سرطان زايي دهانشويه زاسرطان

   اتانول گزارش مستندي ارايه نشده است.
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  آيا نوشيدن الكل ويروس سرماخوردگي را از بين مي برد؟ 
. بردنوشيدن الكل و نه ضد عفوني كننده هاي الكلي ويروس را از بين نمياگر ويروس وارد بدن شده باشد نه 

تواند مستي خفيف مي. ثيري بر نابودي ويروس نداردأاند كه مصرف خوراكي الكل هيچ تشواهد متعدد نشان داده
كه الكل توانايي  اي نشان نداده استاز بين بردن عالئم سرماخوردگي و آنفوالنزا را بكاهد، اما تاكنون هيچ مطالعه

  ها در جريان خون يا متوقف كردن سرماخوردگي در مسيرهاي متداول آن را دارد.كشتن ميكروب
  مضر است؟ حيوانات خانگيآيا ضدعفوني كننده دست براي 

.سميت آنها روي حيوانات خانگي گزارش شده است  
  هاي دست فاقد الكل موثر هستند؟آيا ضد عفوني كننده

 اند كه ضد عفوني كننده دست عاري از الكل ممكن هاي بهداشتي نشان دادهتحقيقات مراكز مراقبتبسياري از
ها را از بين نبرد. ضد عفوني كننده دست فاقد الكل حاوي تركيبات ها و ويروسها، باكترياست همه ميكروب

هاي دست الكل است. ضد عفوني كنندهآمونيوم چهارم (به نام كلريد بنزالكونيوم) است اما ميزان اثر آن كمتر از 
هاي دست بدون الكل حاوي غلظت شوند. بسياري از ضد عفوني كنندهفاقد الكل باعث خشك شدن دست نمي

براي افزايش مرطوب  Eدرصد بنزالكونيوم هستند، بقيه محلول حاوي آب و نرم كننده پوست و ويتامين  ٠,١
تر است. احتمال خطر آتش بدون الكل بسيار آسان از ضد عفوني دستكنندگي است. معموالً دستورالعمل استفاده 

 ايرساند. با اين حال براي محافظت از ويروس كرونا ضدعفوني كنندهسوزي كمتر است و به سطوح نيز آسيب نمي
  دار تاكيد شده است.الكل

  هاي دست چيست؟مواد مضر موجود در ضدعفوني كننده
هاي الكلي ساير تركيبات مي توانند شامل آب ، عطر و گليسيرين باشند. ضد عفوني كننده در ضد عفوني كننده

هستند. اين  triclocarbanيا  triclosanبه نام  ضد باكتري و ضد قارچهاي دست غير الكلي حاوي يك تركيب 
ي ضد باكتري، ضد ميكروبي ها نيز يافت. به اين محصوالت صابون هاها و حتي خميردندانتوان در صابونماده را مي

گيري مقاومت نسبت به آنتي نشان داده كه تريكلوزان در شكل مطالعات . برخيگويندنيز مييا آنتي سپتيك 
 .هاي آزمايشگاهي ديده شده استها نقش دارد. ارتباطي بين تريكلوزان، فيبروز كبد و سرطان در موشبيوتيك

استفاده از تريكلوزان به دفعات زياد اثرات مضري بر سالمتي انسان از قبيل سيستم غير طبيعي غدد درون ريز / 
  .سيگنالينگ هورمون تيروئيد نشان داده است

  چيست؟ SD alcoholمنظور از 

لكل ا SD alcohols denatured (SD) specially   نوعي از اتانول تغيير ماهيت داده شده با ساير مواد شيميايي
است كه در مواد آرايشي و محصوالت مراقبت شخصي به عنوان يك ماده ضد كف، قابض، ضد ميكروبي و حالل 

اتيل  %٤/٦٢% اتانول و  ٩٥/٣٨محلولي است كه   A-35SD Alcoholگيرد. به عنوان مثال مورد استفاده قرار مي
ها، دي اتيل فتاالت، پيريدين، استون، اتيل متيل كتون و ارد. مواد ديگري از قبيل بوتيل الكل، بنزواتاستات د
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نيز ممكن است به اين نوع الكل اضافه شود. اين الكل براي نوشيدن خطرناك است و اگر براي تهيه ضد  متانول
  .صد متانول آن خيلي پايين باشدها استفاده شود حتما بايد عاري از متانول باشد يا درعفوني كننده

 ؟آيا متانول و ساير مواد شيميايي  را مي توان به عنوان ضد عفوني كننده دست و اماكن عمومي به كار برد

هاي الكلي) است. متانول به مقدار بسيار كم طي متانول يك نوع الكل شبيه به اتانول (جزء اصلي در نوشيدني
گيرد و از محصوالت گياهي مانند انگور، سيب يا غالت تهيه مي شود) شكل ميتخمير(فرآيندي كه در آن الكل 

هاي تخمير شده وجود دارد اما به مراتب سمي تر از اتانول است، تا به طور طبيعي در سطوح پايين در نوشيدني
ايد در هرگز نب )OH3CH(يا متيل الكل متانول  تواند منجر به كوري، سميت شديد و مرگ شود.جايي كه مي

تواند منجر چنين محصوالتي مورد استفاده قرار گيرد زيرا قرار گرفتن متانول در معرض دهان، ريه و يا پوست مي
  . به سميت سيستميك شديد و حتي مرگ شود

  توان وجود متانول را در محلول اتانول تشخيص داد؟چگونه مي
هاي شيمي و آناليز دستگاهي نوشيدني در آزمايشگاههاي ضد عفوني كننده يا تشخيص وجود متانول در محلول

هاي رنگ سنجي و كروماتو گرافي گازي براي تعيين كمي متانول در محلول اتانول استفاده گيرد. روشانجام مي
تري نيز هاي سادههاي فلزي نيز ساخته شده اند. تستهاي تشخيصي بر اساس اكسيدشوند. سنسورها و كيتمي

دهد ايجاد شعله زرد هاي كيفي هستند. مثال اگر محلول اتانولي بسوزد شعله آبي رنگ ميروشوجود دارد كه 
دليل بر وجود متانول باشد. اتانول بويي شبيه به متانول دارد اما بوي آن نامطبوع است. سوزاندن ويا بو  تواندمي

ن با دي كرومات سديم در حضور شود. يك روش آزمايشگاهي ساده واكنش آكردن براي تشخيص الكل توصيه نمي
اسيد سولفوريك است بخارات ناشي از اين واكنش تند و محرك هستند و رنگ محلول حاصل آبي متمايل به سبز 

شود در حالي كه اتانول آبي تيره مي دهد. در برخي از منابع استفاده از سديم نيتروپورسايد نيز گزارش شده مي
شود كه طول موج جذب ماكزيمم آن به د با متانول تركيب رنگي تشكيل مياست. از واكنش سديم نيترو پورساي

توان براي تشخيص متانول استفاده نانومتر است. از پرمنگنات پتاسيم نيز مي ٤٨٠روش اسپكتروفتومتري در حوالي 
حيط رنگ در محيط خنثي بدون تغيير رنگ و در مكرد رنگ متانول در محيط اسيدي با پرمنگنات پتاسيم بي

  دهد.شود. در حالي كه در اين شرايط اتانول در محيط اسيدي رنگ قرمز تيره مياي كمرنگ ميبازي قهوه
  توان متانول را از محلول اتانول جداسازي كرد؟چگونه مي

دهند رود اتانول و متانول مخلوط آزئوتروپ ميهاي تقطير به كار ميبراي جداسازي اين دو الكل از هم روش
  .شوديمتانول با تقطير جز به جز استفاده م، اتانول، شوند. مخلوط سه تايي آبتقطير ساده تفكيك نميو با 

  تواند سطح اتانول خون را افزايش دهد؟هاي دست الكل دار ميآيا مصرف ضد عفوني كننده
از ضد عفوني  اند استفادهتواند از طريق پوست جذب شود با اين حال مطالعات متعدد نشان دادهالكل مي

  د. دهالكل، سطح الكل خون را افزايش نمي دست حاوي هايكننده
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