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. و خواب آلودگي مي باشد، ضربان شديد شقيقه ها، وزوز گوش عاليم تماس طوالني با منوكسيد كربن، سردرد، گيجي .1

 . در ادامه تماس، فرد مسموم دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب مي شود

، هوشياريكاهش ستفراغ، تپش قلب، تهوع، ا مي تواند سبب در مدت طوالني  منوكسيد كربنتماس با مقادير باالي  .2

 .و مرگ شود ، كماآسيب دائمي عصبي

عاليم مسموميت با منوكسيد كربن در كودكان تهوع، استفراغ و اسهال مي باشد كه با مقادير پايين تري از  .3

 .منوكسيدكربن بروز مي نمايد

از منوكسيد كربن، اطمينان از در هنگام استفاده از بخاري هاي نفتي و گازي، جهت پيشگيري از مسموميت با گ .4

 . نصب صحيح و كاركرد مناسب دودكش ها الزامي است

 . سرد بودن لوله دودكش بخاري، دليل بر خارج نشدن دود و گاز سمي مي باشد .5

استفاده از آب گرمكن نفتي يا گازي و يا دستگاه پكيج در داخل محيط حمام و يا محيطهاي كوچك دربسته  .6

 .مسموميت با گاز خواهد شدمنجر به سوخت ناقص و 

و غير محرك است كه در اثر سوختن ناقص سوخت هاي  و بدون طعم منوكسيد كربن گازي بي رنگ، بي بو .7

 . و ذغال چوب حاصل مي شود ، دود اگزوز اتومبيلسيلي مانند نفت، گاز، بنزين ، گازوئيلف

براي پيشگيري از بروز آن توصيه . ي باشدمسموميت با منوكسيد كربن يكي از مرگبارترين انواع مسموميت ها م  .8

 . هاي ايمني در مورد استفاده از وسايل حرارتي را رعايت نماييد

هزار نفر از هموطنانمان در اثر مسموميت با منوكسيدكربن جان  1391هفتصد نفر و در سال 1390در سال  .9

 .سپرده اند

زنگ خطري است براي دقت بيشتر در  1391مرگ چند تن از متخصصين و افراد فرهيخته كشورمان در سال  .10

 .استفاده از وسايل گازسوز

در هنگام بروز آتش سوزي عالوه بر ايجاد گاز منوكسيد كربن، گاز سيانيد از سوختن مواد پالستيكي ايجاد مي  .11

 .شود كه شديداً سمي است

ع و نشانه هاي مسموميت با گاز منوكسيد كربن به صورت اختالالت گوارشي مانند تهو و  در برخي موارد  عاليم .12

 استفراغ در فرد ظاهر مي شوند

تماس طوالني مدت با گاز منوكسيد كربن بويژه در كودكان، مي تواند با بروز اختالالت رفتاري و كاهش حافظه و  .13

 .ضريب هوشي همراه باشد

مقاديري از گاز منوكسيد كربن موجود است و اين گاز مي تواند در اثر مصرف طوالني آيا مي دانيد در دود سيگار  .14

 مدت سيگار سبب بروز مسموميت مزمن در افراد سيگاري گردد؟

آيا مي دانيد مواردي از مسموميت هاي كشنده با منوكسيد كربن در رانندگاني گزارش شده است كه براي گرم  .15

 .ل از گاز پيك نيكي استفاده نموده اندكردن خودروي خود در فصول سرد سا

استفاده از بخاري هاي بدون دودكش تنها در محيط هايي كه داراي تهويه و جريان مناسب هوا مي باشند مجاز  .16

 .از بكار بردن اين وسايل در محيط هاي بسته و فاقد جريان هوا خودداري نماييد. است

آن اتومبيل با موتور روشن وجود دارد خطر بروز مسموميت با  آيا مي دانيد حضور در گاراژ هاي در بسته كه در .17

 منوكسيد كربن را به همراه دارد؟ 

 .اولين اقدام در برخورد با فرديكه با گاز منوكسيدكربن مسموم شده است، انتقال مصدوم به هواي آزاد است .18

 .ي قلبي عروقي را آغاز نماييدبايد احيابا منوكسيد كرزبن و گاز هاي ديگر، م سمودر صورت قطع تنفس بيمار م .19

 .از خوابيدن در داخل اتومبيل روشن در حاليكه كولر و يا بخاري آن روشن است خودداري نماييد .20

 


