
 
Виявлено вміст арсену і ртуті у 

 дитячому харчуванні з тунцем та овочами 
 

 
 
 
     До Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  
надійшло інформаційне повідомлення Системи швидкого реагування по 
харчових продуктах та кормах (RASFF) від 16 жовтня  2019 року                                      
№ 2019.3598 стосовно виявлення арсену і ртуті у дитячому харчуванні з тунцем 
та овочами, що експортувалося з Чеської Республіки (виробник: Slovacka Fruta 
a. S., -  AP – N: CZ 314) до України (ТОВ  "Смарті Фемелі"). 
 
Інформаційна довідка: 
      Арсен (As) — хімічний елемент . За звичайних умов найстійкіший металічний або сірий арсен — сірі 
кристали, крихкі. Реагує з киснем. Сплавляється з деякими металами, утворюючи арсеніди. Сполуки 
арсену дуже отруйні. Застаріла назва: миш'як (мишак, аршеник, аршинник), походить від слова «миша» 
(через застосування препаратів арсену для винищування мишей і щурів). При отруєнні миш'яком у 
людини спостерігається сильна спрага, безперервна блювота, біль в шлунку і кишечнику, пронос 
(причому випорожнення мають вигляд рисового відвару). Кінцівки рук і ніг холонуть, 
починаються судоми в литкових м'язах на ногах, голос стає хриплим. 
Надаючи першу допомогу при отруєнні миш'яком, треба якомога раніше викликати блювання, 
зробити промивання шлунка, через кожні 30-40 хвилин давати по столовій ложці протиотрути від 
миш'яку, (виписується нз аптеки в готовому вигляді). Якщо немає протиотрути, то давати палену 
магнезію з водою, молоко, слизові відвари. При цьому не можна давати ні кислоти, ні лугу. 



      Ртуть (Hg) хімічний елемент  широко застосовується при виготовленні різних приладів 
(барометрів, термометрів, манометрів, вакуумних насосіві ін.), в ртутних лампах, як рідкий катод у 
виробництві їдких лугів і хлору електролізом, як каталізатор при синтезі оцтової кислоти, для амальгамації 
золота і срібла. Ртуть - метал сріблясто-білого кольору, у звичайних умовах легко рухома рідина, що при 
ударі поділяється на дрібні кульки, у 13,5 разів важча за воду. Температура плавлення - 38,870С. З 
підвищенням температури випаровування ртуті збільшується. Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні.З 
попаданням до організму людини через органи дихання, ртуть акумулюється та залишається там на все 
життя. Встановлено максимально припустиму концентрацію парів ртуті: для житлових, дошкільних, 
учбових і робочих приміщень - 0,0003 мг/м3; для виробничих приміщень - 0,0017 мг/м3. Концентрація 
парів ртуті в повітрі понад 0,2 мг/м3 викликає гостре отруєння організму людини. Симптоми гострого 
отруєння проявляються через 8-24 години: починається загальна слабкість, головна біль та підвищується 
температура; згодом - болі в животі, розлад шлунку, хворіють ясна. Хронічне отруєння є наслідком 
вдихання малих концентрацій парів ртуті протягом тривалого часу. Ознаками такого отруєння є: зниження 
працездатності, швидка стомлюваність, послаблення пам'яті і головна біль; в окремих випадках можливі 
катаральні прояви з боку верхніх дихальних шляхів, кровотечі ясен, легке тремтіння рук та розлад шлунку. 
Тривалий час ніяких ознак може й не бути, але потім поступово підвищується стомлюваність, слабкість, 
сонливість; з'являються - головна біль, апатія й емоційна нестійкість; порушується мовлення, тремтять 
руки, повіки, а у важких випадках - ноги і все тіло. Ртуть уражає нервову систему, а довгий вплив її 
викликає навіть божевілля. 

 

 
 
 


