
What is MCS?
Multiple chemical sensitivity (MCS) is marked by multiple
symptoms in multiple organ systems (usually the neuro-
logical, immune, respiratory, skin and/or musculoskeletal)
that recur chronically in response to multiple chemical
exposures.

What can cause MCS?
MCS usually starts with either an acute or chronic toxic
exposure, after which this initial sensitivity broadens to
include many other chemicals and common irritants
(pesticides, perfumes and other scented products, fuels,
food additives, carpets, building materials, etc.). In non-
industrial workplaces, a number of common products
and processes are often identified as contributing to the
onset of MCS:

• offgasing of new carpets 
• gas stoves 
• cleaning supplies 
• house paints 
• pesticides and wood preservatives 
• vehicle exhaust fumes 
• new building materials and furnishings 
• toxic chemicals used in art, photography,

printing, etc.
• formaldehyde in new clothes, books, and other 

products 
• carbonless paper, inks, copying machines, and 

laser printer toner 
• second-hand tobacco smoke 

Symptoms of MCS
MCS symptoms commonly include difficulty in breath-
ing, sleeping and/or concentrating, memory loss, mig-
raines, nausea, abdominal pain, chronic fatigue, aching
joints and muscles, and irritated eyes, nose, ears, throat
and/or skin. In addition, some MCS show impaired balan-
ce and increased sensitivity not just to odors but also to
loud noises, bright lights, touch, extremes of heat and
cold, and electromagnetic fields. MCS is more common
in women and can start at any age, but usually begins in
late puberty to mid-life.

Treatment
Avoiding the chemicals which may trigger reactions is
an essential part of treating MCS. Those with MCS who
are able to strictly avoid exposures often experience
dramatic improvement of their health over the period of
a year or more. Yet the profusion of new and untested
synthetic chemicals makes this extremely difficult.

MCS and air cleaning
The removal of materials which generate chemical
exposure is an essential part of creating a "sanctuary"
relatively free from chemical emissions. Suitable air
cleaning measures can help further reduce the back-
ground levels of residual chemicals. Since chemicals are
present in the air both in the form of gaseous molecules
as well as particle-bound, only air cleaners which offer
both particulate filtration and significant gas phase fil-
ters will be able to make a meaningful contribution to
reducing background levels of chemicals in the air.

Most off-the-shelf air cleaners on the market today are
not suitable for MCS sufferers, because their gas phase
filters are too small. MCS sufferers should avoid products
which use carbon pads or similar low carbon containing
filters. Air cleaners with granular media, such as granular
activated carbon, provide better removal efficiencies for
gaseous chemicals. Coconut-based carbon should be
avoided since it has been reported by some users to
trigger allergies. But carbon alone does not offer com-
plete removal of gaseous chemicals. Activated carbon
works well with volatile organic compounds (VOCs) but
not well with some semi-volatile organic compounds
(SVOCs) such as formaldehyde or inorganic chemicals
such as hydrogen sulfide.

The widest range of chemicals can be removed by air
cleaners which offer both granular activated carbon and
a chemically active alumina. Air cleaners which offer a
combination of granular activated carbon and zeolite
on the other hand bring no such advantage. Zeolite has
been marketed by some air cleaner manufacturers in air
cleaners for MCS sufferers, but no sound scientific evi-
dence has been presented that makes it preferable to
activated carbon or chemisorbant media.

Air Cleaning solutions for sufferers of MCS

Air cleaning systems for MCS sufferers need to be able to control a wide range of
chemicals and not themselves be a source of chemical contamination. IQAir® has
with the GC series and GCX series two product lines which meet these and other
MCS requirements.

פתרונות טיהור אוויר לסובלים מ-MCS - רגישות יתר לכימיקלים

מערכות טיהור אוויר לסובלים מרגישות יתר לכימיקלים חייבות לשלוט על מגוון רחב של כימיקלים ובעיקר לא 
להיות בעצמן המקור לזיהום הכימי. לחברת IQAir שתי סדרות של מערכות: GC ו-GCX , עומדות בדרישות 

אלו וכן דרישות נוספות עבור אלה הסובלים מרגישות יתר לכימיקלים. 

? MCS מה זה
כלל  )בדרך  מרובות  איברים  במערכות  מרובים  סימפטומים 
ו/או  עורית  הנשימתית,  החיסונית,  הנאורולוגית,  במערכת 
המערכת השלד והשרירים(, המתרחשים באופן כרוני כתגובה 

לחשיפה לכימיקלים.

 MCS סימפטומים של
ו/או  שינה  בנשימה,  קושי  כוללים  השכיחים  הסימפטומים 
כרונית,    עייפות  גב,  כאב  בחילה,  מיגרנות,  זכרון,  אובדן  ריכוז, 
כאבי מפרקים ושרירים, עיניים מודלקות, אף, אוזניים, גרון ו/
או עור. בנוסף, ישנם הסובלים מרגישות יתר לריחות, לרעשים 
גבוהים, אורות בוהקים, מגע, קיצוניות של חום או קור ורגישות 
לשדות אלקטרומגנטיים. MCS המצוייה יותר אצל נשים יכולה 
להתחיל בכל גיל אך בדרך כלל מתחילה בסוף גיל ההתבגרות 

עד לאמצע החיים.

אופן הטיפול 
חלק  היא  לתגובות  לגרום  שיכולים  מהכימיקלים  המנעות 
מרכזי מהטיפול. אנשים עם רגישות יתר אשר הצליחו באופן 
בבריאותם  דרמטי  שיפור  חווים  מחשיפה,  להמנע  מוחלט 
לתקופות של שנה ויותר. יחד עם זאת, שפע של כימיקלים 
סינטטים חדשים ושטרם נבדקו, הופכים את הביצוע לקשה 

במיוחד

MCS וטיהור אוויר
היא  לכימיקלים  חשיפה  היוצרים  החומרים  של  ההסרה 
חלק מרכזי ביצירת "מקלט" חופשי יחסית מפלטים כימיים. 
בהורדת  לסייע  יכולים  אוויר  טיהור  של  מתאימים  צעדים 
רמות הרקע של שארים כימיים. מאחר וכימיקלים נמצאים 
באוויר בצורת של מולקולות גז וחלקיקים קשורים, אך ורק 
גז  סינון  וגם  חלקיקים  סינון  מציעים  אשר  אוויר  מטהרי 
מסוגלים לתרום באופן משמעותי בהורדת רמות הרקע של 

הכימיקלים באוויר.
רוב מטהרי האוויר הקיימים בשוק אינם מתאימים לסובלים 
על  מדי.  קטנים  שלהם  הגז  שמסנני  מכיוון   MCS מ- 
משתמשים  אשר  ממטהרים  להימנע  מרגישות  הסובלים 
אוויר עם מסננים  טיהור  ודומיהם. מערכות  ברפידות פחם 
המכילים פחם פעיל בגרגירים מספקים הסרה יעילה יותר 
קוקוס  מבוסס  מפחם  להימנע  יש  גזיים.  כימיקלים  של 
לחומר. אלרגיה  שפיתחו  אנשים  על  כבר  שדווח   מכיוון 
פחם לבד לא מספק הגנה שלמה להסרת כימיקלים גזיים. 
פחם פעיל פועל טוב עם תרכובות אורגניות נדיפות אבל לא 
מספיק טוב עם חלק מתרכובות אורגניות נדיפות למחצה 

כגון פורמלדהיד או כימיקלים אנאורגנים כגון מימן גופרתי.
אוויר  ע"י מטהרי  ניתנים להסרה  כימיקלים  רחב של  מגוון 
המציעים פחם פעיל גרגירי ואלומינה פעילה. מטהרי אוויר 
המציעים שילוב של פחם פעיל גרגירי ו- Zeolite אין להם 
יתרון. Zeolite צויין ע"י חלק מיצרני מטהרי אוויר כמספקי 
מדעיות  הוכחות  הוצגו  לא  אך   ,  MCS מ  לסובלים  פתרון 

תומכות.

? MCS -מה יכול לגרום ל
חדה  בחשיפה  מתחילה  כלל  בדרך  לכימיקלים  יתר  רגישות 
הכוללת  רחבה  לרגישות  מתפתחת  אשר  לרעלן,  כרונית  או 
כימיקלים נוספים וחומרים מגרים כגון בשמים, חומרי הדברה, 
תעשיתיים  לא  עבודה  במקומות  ועוד.  בניין  חומרי  שטיחים, 
מוצרים ותהליכים שכיחים משוייכים גם כן להתפתחות רגישות 

יתר לכימיקלים כגון:
תנורי גז	 
עזרי ניקוי	 
צבעי בית	 
חומרי הדברה ומשמרים לעץ	 
עשן פליטה מכלי רב	 
חומרי בניין וריהוט חדשים	 
רעלים כימיים המשמים באומנות, צילום, הדפסה ועוד.	 
פורמלדהיד בבגדים חדשים, ספרים ומוצרים נוספים	 
נייר ללא פחמן, דיו, מכונות צילום וטונר של מדפסות לייזר	 
עישון פסיבי	 


