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Termometry rtęciowe będą wycofane z aptek
Ograniczenie, które zacznie obowiązywać od 3 kwietnia 2009 r., wynika z konieczności dostosowania
polskich przepisów dot. produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych do dyrektywy UE z 2007 r.
Chociaż rtęciowe termometry i aparaty do pomiaru ciśnienia krwi zostaną wycofane ze sprzedaży,
będzie można ich nadal używać.

Jak podkreśla Komisja Europejska, rtęć jest bardzo toksyczna dla ludzi, ekosystemu i środowiska.
Kiedy produkty, w których jest zawarta, stają się odpadami, może przekształcić się w metylortęć swoją najbardziej toksyczną formę.
W tej postaci bardzo łatwo przenika do środowiska, szczególnie do wody i organizmów wodnych. KE
oblicza, że rocznie w UE wykorzystuje się w produkcji urządzeń pomiarowych 33 tony rtęci, z czego
25-30 ton - tylko w termometrach. Ocenia się, że 80-90 proc. wszystkich produkowanych urządzeń
z rtęcią używa się w domach. Rtęć łatwo przedostaje się do łańcucha pokarmowego.
Najbardziej zagrożone zatruciem są dzieci, jeszcze bardziej płody, których układ nerwowy dopiero
się rozwija. W organizmie rtęć może uszkadzać mózg i nerwy, zaburzać koordynację i widzenie.
PAP/Onet
http://laboratoria.net/aktualnosci/5135.html
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Niemal 3,2 mln zł dla 77 badaczy w konkursie
MINIATURA 5
Narodowe Centrum Nauki opublikowało drugą listę rankingową w konkursie.
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Obecnie trzecia dawka szczepionki nie dla
każdego
Szczepienia chronią w przypadku wszystkich głównych wariantów wirusa.
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Naukowcy coraz lepiej rozumieją wpływ
SARS-CoV-2 na organizm
Informuje pismo “The Scientist”.
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Dodatek cukru usprawnił baterie
Australijscy badacze opracowali litowo-siarkowe baterie.

20-09-2021

Jest prawdopodobne, że szczepionki przeciw
COVID-19 będziemy brać...
Mówi w rozmowie z PAP krajowy konsultant ds. immunologii klinicznej.

20-09-2021

Mobilna instalacja artystyczna inspirowana
zjawiskami fizyki kwantowej
W nowej instalacji widz będzie uczestniczył, będzie do niej wchodził.

20-09-2021

Szczepionka złagodzi istotnie przebieg
choroby
Zdaniem prof. J.Zajkowskiej promocja szczepień w Polsce jest nadal niedostateczna.

17-09-2021

Niewielki wzrost zanieczyszczenia powietrza
zwiększa ryzyko chorób...
Wynika z międzynarodowego badania.
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