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Załącznik Nr 10  
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ZESTAWIENIE STOSOWANYCH  MATERIAŁÓW   

I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH   

  

Nr pom.  Czynniki toksyczne/chemiczne  Zakład  

A004  benzen, toluen, ksylen,  alkohole oraz zużyte odczynniki 

chemiczne ( zlewki różnych toksycznych związków 

chemicznych przeznaczonych do utylizacji)  

Dział Zaopatrzenia i 

Transportu  

D-006  Węgla dwutlenek  1.Zespół Kliniczno- Badawczy  

Neurochirurgii  

2.Pracownia Bioinformatyki  

Z-103  Amoniak, chlor, chrom i chromiany, fenol i polifenole, 

ksylen,   

Administracja  

B-411,415 B-

422-424  

Związki akrylowe, aldehydy, amoniak, azotu tlenki, brom 

i jego związki, fenol i polifenole, hoechst  

Pracownia Bioinżynierii 

Komórek Macierzystych  

 j.w.  Związki akrylowe, cyklosporyna, paraformaldechyd  Pracownia Bioinżynierii 

Komórek Macierzystych  

 j.w.  Związki akrylowe, aldehydy, amoniak, azotu tlenki, brom 

i jego związki, fenol i polifenole, ketony, hoechst  

Pracownia Bioinżynierii 

Komórek Macierzystych  

 j.w.  aldehydy, ketony, hoechst 33258  Pracownia Bioinżynierii 

Komórek Macierzystych  

 j.w.  Związki akrylowe, cyklosporyna  Pracownia Bioinżynierii 

Komórek Macierzystych  

 j.w.  aldehydy, brom i jego związki  Pracownia Bioinżynierii 

Komórek Macierzystych  

C-122-129  związki akrylowe, aldehydy, amoniak, fenol i plifenole, 

mieszaniny rozpuszczalników organicznych  

Pracownia Biologii 

Molekularnej  

 j.w.  związki akrylowe, amoniak, brom jego związki, fenol i 

polifenole, fosforu związki chlorowe, ketony, mieszaniny 

rozpuszczalników organicznych  

Pracownia Biologii 

Molekularnej  

 j.w.  brom i jego związki/bromek etydyny/  Pracownia Biologii 

Molekularnej  

j.w.  związki akrylowe, aldehydy, amoniak, fenol i plifenole, 

mieszaniny rozpuszczalników organicznych-chloroform  

Pracownia Biologii 

Molekularnej  

C-321-325  amoniak, brom, chlor  Pracownia Dokumentacji 

Naukowej  

j.w.  amoniak, brom, chlor  Pracownia Dokumentacji 

Naukowej  

B-400  paraformaldehyd, ketony-aceton, podtlenek azotu   Pracownia  

Farmakoneurochemii – Zakład 

Neurochemii  

B-300  Aldehydy, ketony, ksylen, nafta i jej produkty, toluen, 

mieszaniny rozpuszczalników organicznych  

Pracownia Fizjologii 

Oddychania  

B-300  aldehydy, amoniak, chlor, chlorowodór i tlenki chloru, 

glinu tlenk,  ketony, ksylen, nafta i jej produkty, toluen, 

mieszaniny rozpuszczalników organicznych  

Pracownia Fizjologii 

Oddychania  
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B-300  aldehydy, amoniak, chlor, chlorowodór i tlenki chloru, 

glinu tlenk,  ketony, ksylen, nafta i jej produkty, toluen, 

mieszaniny rozpuszczalników organicznych  

Pracownia Fizjologii 

Oddychania  

 

B-300  Aldehydy, amoniak, chlor, glinu tlenek, nafta i jej 

produkty, węglowodorów aromatycznych związki nitrowe 

i aminowe, mieszaniny rozpuszczalników organicznych  

Pracownia Fizjologii 

Oddychania  

B-300  Aldechyd mrówkowy, związki akrylowe, amoniak, azotu 

tlenki, węgla dwutlenek, żywice epoksydowe  

Pracownia Fizjologii  

Oddychania Pracownia 

Bioinformatyki  

D-006  Aldehydy-mrówkowy(formaldehyd), izofluran-narkoza 

wziewna  

Pracownia Neurochirurgii 

Doświadczalnej  

B-503-

504,B602  

ksylen, formalina  Pracownia Patologii 
Niedokrwiennej i  

Zwyrodnieniowej Mózgu  

B-503-

504,B602  

węgla dwutlenek, eter, formalina  Pracownia Patologii 
Niedokrwiennej i  

Zwyrodnieniowej Mózgu  

Z  Ksylen, nikiel i jego związki, diaminobenzydyna/DAB/  Środowiskowe Laboratorium 

Behawioralno-Metaboliczne  

Z  Akrylany, aldehyd mrówkowy, ketony-aceton,  Środowiskowe Laboratorium  

Behawiorolno-Metaboliczne Od 

01.06.2014  

Z  aldehydy, ksylen,   Środowiskowe Laboratorium 

Behawiorolno-Metaboliczne  

Z  Chlor, chlorowodór i tlenki chloru, węgla dwutlenek,  Środowiskowe Laboratorium 

Hodowli Zwierząt Genetycznie 

Modyfikowanych  

Z  Chlor, chlorowodór i tlenki chloru, węgla dwutlenek,  Środowiskowe Laboratorium 

Hodowli Zwierząt Genetycznie 

Modyfikowanych  

D-006a,b,c  Aldehyd mrówkowy /formaldehyd/  Środowiskowe Laboratorium  

Laserowych Technik  

Mikroskopowych  

j.w.  Związki akrylowe - formaldehyd, benzyna ekstrakcyjna  Środowiskowe Laboratorium  

Laserowych Technik  

Mikroskopowych  

C-101-109  

C-004-016  

Aldehyd mrówkowy, glutoaldehyd, arsen i jego związki, 

kanodyzan sodu, ketony-aceton, ksylen, ołów i jego 

związki,  żywice epoksydowe, mieszaniny 

rozpuszczalników organicznych, czterotlenek osmu, 

azotan ołowiu  

Środowiskowe Laboratorium 

Mikroskopii Elektronowej  

j.w.  Aldehydy,arsen, kaldiodylen sodu,  ketony-aceton, 

ksylen,ołów I jego związki,  żywice epoksydowe, 

mieszaniny rozpuszczalników organicznych, azotan 

ołowiu, czterotlenek osmu   

Środowiskowe Laboratorium 

Mikroskopii Elektronowej  

j.w.  Nikiel, żywice epoksydowe  Środowiskowe Laboratorium 

Mikroskopii Elektronowej  

j.w.  Aldehydy, arsen, aceton, ksylen, ołów i jego związki, 

żywice epoksydowe, mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych, etanol, osm, fenidon, beryl  

Środowiskowe Laboratorium 

Mikroskopii Elektronowej  

j.w.  Aldehyd mrówkowy, arsen, aceton, ołów i jego związki, 

żywice epoksydowe, mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych, czterotlenek osmu, azotan ołowiu  

Środowiskowe Laboratorium 

Mikroskopii Elektronowej  
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j.w.  Aldechydy, fenol i polifenole,  ketony, nikiel i jego związki 

siarki związki, żywice epoksydowe, cytostatyki  

Środowiskowe Laboratorium 

Mikroskopii Elektronowej  

Z  Ksylen, cytostatyki  Środowiskowe laboratorium 

rezonansu magnetycznego 

małych zwierząt  

B-701-5,725  Formaldehyd, fluor i fluorki, ksylen, aceton, mieszaniny 

rozpuszczalników organicznych, DMSO, uretan, 

isofluran, streptozotocyna  

Zakład  Fizjologii Nerek i 

Płynów Ustrojowych  

j.w.  Arsen i jego związki, chlor, chlorowodór, tlenki chloru, 

ketony  

Zakład  Fizjologii Nerek i 

Płynów Ustrojowych  
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j.w.  Azotu tlenki, ketony, mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych  

Zakład  Fizjologii Nerek i 

Płynów Ustrojowych  

B-306-320  związki akrylowe, aldehyd mrówkowy, mieszaniny 

rozpuszczalników organicznych, węgla dwutlenek  

Zakład Farmakologii 

Doświadczalnej  

j.w.  aldehyd mrówkowy, brom i jego związki, fenol,  węgla 

dwutlenek, mieszaniny rozpuszczalników organicznych  

Zakład Farmakologii 

Doświadczalnej  

j.w.   aldechyd mrówkowy, mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych, węgla dwutlenek  

Zakład Farmakologii 

Doświadczalnej  

j.w.  związki akrylowe  Zakład Farmakologii 

Doświadczalnej  

j.w.  amoniak, benzen, chlor, glinu tlenek, ketony-aceton, 

toluen, związki aminowe  

Zakład Farmakolologii 

Doświadczalnej  

B-701-5, B-

725  

azotu tlenki, alkohol metylowy  Zakład Fizjologii Nerek i Płynów 

Ustrojowych  

j.w.  azotu tlenki, Formaldehyd, fluor i fluorki, ksylen, aceton, 

mieszaniny rozpuszczalników organicznych, DMSO, 

uretan, isofluran, streptozotocyna  

Zakład Fizjologii Nerek i Płynów 

Ustrojowych  

B-204-219  Aldehydy, amoniak, arsen i jego związki, azotu tlenki, 
benzen, chlor, chrom i chromiany, fenol i polifenole, 
ketony, ksylen, benzyna ekstrakcyjna, toluen, węgla  
tlenek, dwumetyloformamid  

Zakład Fizjologii Stosowanej  

j.w.  benzen, fenol i polifenole, ketony, ksylen, siarkowodór, 

toluen, trójchloroetylen, węglowodory alifatyczne, żywice 

epoksydowe  

Zakład Fizjologii Stosowanej  

j.w.  

  

mieszaniny rozpuszczalników organicznych  Zakład Fizjologii Stosowanej  

j.w.  mieszaniny rozpuszczalników organicznych  Zakład Fizjologii Stosowanej  

j.w.  ketony-aceton, ksylen, mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych  

Zakład Fizjologii Stosowanej  

j.w.  mieszaniny rozpuszczalników organicznych  

  

Zakład Fizjologii Stosowanej  

j.w.  chloroform, metanol  Zakład Fizjologii Stosowanej  

C-203-212 

C001-3  

Związki akrylowe, Toluen, związki aminowe,  

nadsiarczan amonu, siarczan dodecylu sodu, 1metylo-

4phenylpirydynium  

Zakład Komórkowej 

Transdukcji Sygnału  

j.w.  Związki akrylowe, Toluen, związki aminowe,  

nadsiarczan amonu, siarczan dodecylu sodu, 1metylo-

4phenylpirydynium  

Zakład Komórkowej 

Transdukcji Sygnału  

j.w.  Związki akrylowe, amoniak, fenol, toluen, mieszaniny 

rozpuszczalników organicznych  

Zakład Komórkowej 

Transdukcji Sygnału  

  chlorowodór i tlenki chloru, toluen, dwumetyloamina  Zakład Komórkowej 

Transdukcji Sygnału  

j.w.  amoniak, ksylen, toluen, mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych, ketony-aceton  

Zakład Komórkowej 

Transdukcji Sygnału  

j.w.  amoniak, chlor, fenol,   Zakład Komórkowej 

Transdukcji Sygnału  

j.w.  związki akrylowe, formaldehyd, azotu tlenki, brom i jego 

związki, aceton, związki dwupirydowe-parakwat, 

etylenodwuamina, mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych  

Zakład Komórkowej 

Transdukcji Sygnału  

j.w.  Związki akrylowe, chlor, chlorowodór i tlenki chloru, 

ksylen, toluen,   

Zakład Komórkowej 

Transdukcji Sygnału  
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B-121-8, B-

4226-7  

Związki akrylowe, aldehydy, amoniak, brom i jego 
związki, chlor, chlorowodór i tlenki chloru,  
dwumetyloformamid, ftalowy bezwodnik, glinu tlenki, 

ketony, benzyna ekstrakcyjna, nafta, pestycydy 

hamujące aktywność cholinesterazy, pirydyna, 

węglowodorów alifatycznych i aromaty cznych związki 

nitrowe i aminowe, żywice epoksydowe  

Zakład Neurobiologii 

Naprawczej  

j.w.  związki akrylowe, metanol, kwas octowy  Zakład Neurobiologii 

Naprawczej  

 

j.w.  Aldehydy,mieszaniny rozpuszczalników organicznych  Zakład Neurobiologii 

Naprawczej  

j.w.  akrylami, metanol, kwas octowy  Zakład Neurobiologii 

Naprawczej  

j.w.  ksylen, aldehydy, brom i jego związki, ketony  Zakład Neurobiologii 

Naprawczej.  

B-400  Związki akrylowe  Zakład Neurochemii Pracow. 

Farmakoneurochemii  

B-400  Gazy do narkozy  Zakład Neurochemii Pracow. 

Farmakoneurochemii  

B-400  Związki akrylowe, aldehydy, benzen, fenol i polifenole , 

toluen, węglowodorów alifatycznych związki nitrowe i 

aminowe,  mieszaniny rozpuszczalników organicznych  

Zakład Neurochemii Pracow. 

Farmakoneurochemii  

B-400  Amoniak, ketony(aceton)  Zakład Neurochemii Pracow. 

Farmakoneurochemii  

B-400  mieszaniny rozpuszczalników organicznych  Zakład Neurochemii Pracow. 

Farmakoneurochemii  

B-400  ksylen, naftalen, toluen  Zakład Neurochemii  

Pracownia Patoneurochemii  

B-400  związki akrylowe, aldehydy, azotu tlenki, fenol i 

polifenole, ketony, ksylen, toluen, mieszaniny 

rozpuszczalników organicznych,  

Zakład Neurochemii  

Pracownia Patoneurochemii  

B-400  związki akrylowe, aldehydy, mieszaniny 

rozpuszczalników organicznych  

Zakład Neurochemii  

Pracownia Patoneurochemii  

B-400  związki akrylowe, fenol  Zakład Neurochemii  

Pracownia Patoneurochemii  

B-600  Aldehyd mrówkowy, amoniak, aceton, ksylen, 

benzydyna  

Zakład Neuropatologii  

Doświadczalnej i Klinicznej  

B-600  formalina  Zakład Neuropatologii  

Doświadczalnej i Klinicznej  

B-600  aldehyd mrówkowy. amoniak, ketony-aceton, ksylen, 

węglowodorów  aromatycznych związki 

aminowebenzydyna, formalina  

Zakład Neuropatologii  

Doświadczalnej i Klinicznej  

B-600  formalina  

  

  

Zakład Neuropatologii  

Doświadczalnej i Klinicznej  

B-600  aldehyd glutanowy, ketony-aceton, ksylen, żywice 

epoksydowe, czterobromek osmu  

Zakład Neuropatologii  

Doświadczalnej i Klinicznej  

B-600  ksylen, glinu tlenek, aldehyd mrówkowy(formaldehyd), 

żywice epoksydowe  

Zakład Neuropatologii  

Doświadczalnej i Klinicznej  

B-600  Aldechyd mrówkowy, ketony (aceton), ksylen, formalina  Zakład Neuropatologii  

Doświadczalnej i Klinicznej  

B-600  amoniak, ketony-aceton, ksylen, formalina  Zakład Neuropatologii  

Doświadczalnej i Klinicznej  
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B-600  ksylen, formalina  Zakład Neuropatologii  

Doświadczalnej i Klinicznej  

B-600  aceton, żywice epoksydowe,   Zakład Neuropatologii  

Doświadczalnej i Klinicznej  

B-600  ksylen  Zakład Neuropatologii  

Doświadczalnej i Klinicznej  

B-600  Ketony, ksylen, cytostatyki, paraformaldehyd  Zakład Neuropatologii  

Doświadczalnej i Klinicznej  

B-706-727  Aldehydy, chlor, czterochlorek węgla,  

dwumetyloformamid, ketony, nafta, węglowodorów 

alifatycznych związki nitrowe i aminowe, mieszaniny 

rozpuszczalników organicznych  

Zakład Neuropeptydów  

j.w.  Aldehydy, amoniak, chlor, chlorowodór, 

dwumetyloformamid, związki aminowe, mieszaniny 

rozpuszczalników organicznych  

Zakład Neuropeptydów  

 

j.w.  Naftalen, toluen, mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych  

Zakład Neuropeptydów  

j.w.  Aldehydy, amoniak, benzen, chlor, dwumetyloformamid, 
pirydyna, węglowodorów alifatycznych związki nitrowe i 
aminowe, toluen, trójchloroetylen, węglowodory 
aromatyczne, mieszaniny rozpuszczalników 
organicznych  
  

Zakład Neuropeptydów  

j.w.  amoniak, chlor, chlorowodór i tlenki chloru, chromiany, 

fenol, aceton, benzyna ekstrakcyjna, pirydyna, 

węglowodorów alifatycznych związki nitrowe i aminowe, 

dwumetyloamina, mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych, metanol, octan etylu  

Zakład Neuropeptydów  

j.w.   aldehydy, amoniak, chlor, chlorowodór i tlenki chloru, 

dwumetyloformamid,fenol i polifenole, ketony, toluen, 

węglowodorów alifatycznych i aromaty cznych związki 

nitrowe i aminowe  

Zakład Neuropeptydów  

j.w.  Związki akrylowe, aldehydy, amoniak, benzen, chlor, 

czterochlorek wegla, czteroetylen, dwumetyloformamid, 

fenol i polifenole, glinu tlenek, izocyjankowe związki, 

ketony, benzyna ekstrakcyjna, nafta, pirydyna, 

węglowodorów alifatycznych związki aminowe, 

węglowodorów aromatycznych związki aminowe, 

mieszaniny rozpuszczalników organicznych  

Zakład Neuropeptydów  

C-111-114  

C-210-220  

Brom i jego związki, chlor, chlorowodór i tlenki chloru,   Zakład Neurotoksykologii  

j.w.  Związki akrylowe, amoniak  Zakład Neurotoksykologii  

j.w.  Związki akrylowe, aldehydy, amoniak,azotu tlenki, brom 

i jego związki, chlor, fenol i polifenole,  ketony-aceton, 

ksylen,   

Zakład Neurotoksykologii  

j.w.  Związki akrylowe, amoniak, brom i jego związki, chlor, 

chlorowodór i tlenki chloru, fenol i polifenole  

Zakład Neurotoksykologii  

j.w.  aldehyd mrówkowy,amoniak,azotu tlenki, fenol i 

polifenole,  ketony-aceton, ksylen,   

Zakład Neurotoksykologii  

C-301-309  

C-337-339  

Fenol i polifenole, ketony, toluen  Zespół KlinicznBadawczy 

Chirurgii Transplantacyjnej  

j.w.  Fenol i polifenole, ketony, toluen  Zespół KlinicznBadawczy 

Chirurgii Transplantacyjnej  
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j.w.  Związki akrylowe, aldehydy, ketony, ksylen,   Zespół Kliniczno- Badawczy 

Chirurgii Transplantacyjnej  

      

B-505-512 

B-517,518  

Aldehydy, fenol i polifenole, ksylen  Zespół Kliniczno- Badawczy  

Chorób Zwyrodnieniowych 

CUN  

j.w.  związki akrylowe,ksylen, toluen,  czynniki mutogenne 

np. bromek etydyny  

Zespół Kliniczno- Badawczy  

Chorób Zwyrodnieniowych 

CUN  

j.w.  związki akrylowe  Zespół Kliniczno- Badawczy  

Chorób Zwyrodnieniowych 

CUN  

j.w.  Fenol i polifenole, ksylen,toluen, mieszaniny 

rozpuszczalników organicznych, cytostatyki,   

Zespół Kliniczno- Badawczy  

Chorób Zwyrodnieniowych 

CUN  

j.w.  Związki akrylowe, benzen, brom i jego związki, fenol i 

polifenole, ketony, toluen, mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych   

Zespół Kliniczno- Badawczy  

Chorób Zwyrodnieniowych 

CUN  

j.w.  ksylen  Zespół Kliniczno- Badawczy  

Chorób Zwyrodnieniowych 

CUN  
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j.w.  związki akrylowe, flor i fluorki, fenol i polifenole, wanadu 

pięciotlenek  

  

Zespół Kliniczno- Badawczy  

Chorób Zwyrodnieniowych 

CUN  

j.w.  związki akrylowe, brom  

  

Zespół Kliniczno- Badawczy  

Chorób Zwyrodnieniowych 

CUN  

  azotu tlenki, węgla tlenek  Zespół Kliniczno- Badawczy 

Neurochirurgii  

C-305-312- 

19,C-328-34  

Związki akrylowe, aldehydy, brom i jego związki, fenol i 

polifenole, ketony-aceton, cytostatyki, chloroform,  

Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

j.w.  Formaldehyd, fenol i polifenole, aceton, mieszaniny 

rozpuszczalników organicznych, akrylamid, 

poliakrylamid  

Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

j.w.  ketony-aceton, ksylen  Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

j.w.  Związki akrylowe,aldehydy, dwumwtyloformamid, , 

ketony, fenol i polifenole, formamid  

Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

j.w.  aldehyd mrówkowy, amoniak, dwumetyloformamid, 

ketony-aceton, ksylen,   

Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

j.w.  związki akrylowe, brom i jego związki  Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

j.w.  amoniak, węgla dwutlenek, dwuetylenoamina, 

etylenodwuamina, mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych  

Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

j.w.  Związki akrylowe, brom i jego związki, fenol i polifenole, 

ketony(aceton), mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych  

Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

j.w.  ketony-aceton, ksylen, toluen, mieszaniny 

rozpuszczalników organicznych,cytostatyki  

Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

j.w.  ketony, ksylen  Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

j.w.  Związki akrylowe, aldehydy, brom, fenol i polifenole, 

izocyjanianowe związki, ketony-aceton, mieszaniny 

rozpuszczalników organicznych, cytostatyki,chloroform, 

metanol, SDS  

Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

j.w.  Aldehydy /mrówkowy/ brom i jego związki, fenol, 

ketonyaceton   

Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

j.w.  Formaldehyd, brom i jego związki, fenol i polfenole,  

aceton, ksylen, toluen,  chloroform, formamid  

Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

j.w.  związki akrylowe, aldehydy, dwumetyloformamid, fenol i 

polifenole,   

Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

j.w.  Ketony-aceton, ksylen  Zespół Kliniczno-Badawczy 

Epigenetyki Człowieka  

B-212,213  Chlor, chlorowodór i tlenki chloru, toluen, węglowodorów 

aromatycznych związki nitrowe  

Zespół Kliniczno-Badawczy 

Neurochirurgii  

j.w.  gazy anestetyczne,   Zespół Kliniczno-Badawczy 

Neurochirurgii  

B513,514,  

523-525,  

C-121  

Związki akrylowe, amoniak, czterochloroetylen, 

dwumetyloformamid, ftalowy bezwodnik, ketony, 

naftalen i pochodne, węglowodorów alifatycznych i 

aromatycznych związki nitrowe i aminowe, mieszaniny 

rozpuszczalników organicznych  

Zespół Nerwowo-Mięśniowy  

j.w.  aldehyd mrówkowy, amoniak, fenol, ksylen, formalina  Zespół Nerwowo-Mięśniowy  
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j.w.  Aldehyd mrówkowy, fenol i polifenole, ketony (aceton), 

ksylen żywice epoksydowe, tlenek propylenu, octan 

uranylu, aldehyd glutanowy, paraformaldehyd, osm  

Zespół Nerwowo-Mięśniowy  

j.w.  związki akrylowe, brom i jego związki, fenol i polifenole  Zespół Nerwowo-Mięśniowy  

j.w.  związki akrylowe-akrylamid, formaldehyd, bromek 

etydyny,   

Zespół Nerwowo-Mięśniowy  

j.w.  Związki akrylowe, brom i jego związki, fenol i polifenole,  Zespół Nerwowo-Mięśniowy  

j.w.  Amoniak, bar i jego związki, ketony, związki aminowe i 

dwumianowe, mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych  

Zespół Nerwowo-Mięśniowy  

j.w.  związki akrylowe  

  

Zespół Nerwowo-Mięśniowy  
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