
Tlenek wêgla (CO) to niewidoczna i podstêpna trucizna, bezbarwny i bezwonny gaz,
powstaj¹cym wskutek niepe³nego spalania wêgla czy drewna, przy niedostatecznym
zapewnieniu dop³ywu tlenu. Pamiêtaj!!!  Jest bardzo niebezpieczny ze wzglêdu
na silne i skryte dzia³anie toksyczne.

Najpowszechniejsze objawy to:
• zawroty g³owy
• skrócony oddech
• ból g³owy
• oszo³omienie
• nudnoœci
• uczucie os³abienia,omdlenie
• os³abienie pamiêci
• utrata ³aknienia
• upoœledzenie psychiczne
• sennoœæ w dzieñ
• bezsennoœæ w nocy

Jeœli masz powy¿sze objawy po pobycie
w zamkniêtym pomieszczeniu,
natychmiast wyjdŸ na œwie¿e powietrze i
zg³oœ siê po fachow¹ pomoc medyczn¹.

Powiedz o tym innym!!!   Zw³aszcza tym, którzy nie mog¹ przeczytaæ tej informacji!!!

TU ZNAJDZIESZ POMOC:
997 - Policja
998 - Stra¿ Po¿arna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - Telefon alarmowy

M O ¯ E S Z  P O M Ó C !!!

-
Pierwsza pomoc polega na:

wyniesieniu zatrutej osoby z pomieszczenia oraz
umo¿liwieniu jej oddychania œwie¿ym powietrzem;

- w razie utraty przytomnoœci u³o¿eniu w pozycji w
stabilnej na boku;

- szybkim transporcie do szpitala.

- unikaniu obci¹¿enia poszkodowanego wysi³kiem
fizycznym;

- ochronie ratowanego przed wyziêbieniem;

Z A B E Z P I E C Z    S I Ê !!!
Instaluj¹c w pomieszczeniach nara¿onych

na wydostawanie siê truj¹cego gazu

Pamiêtaj o zakupie
w wyspecjalizowanych

placówkach handlowych !!!

CZUJNIKI TLENKU WÊGLA

urz¹dzeñ posiadaj¹cych
odpowiednie atesty

Kiedy znajdziesz
dziecko lub doros³ego
z objawami zaburzenia
œwiadomoœci w kuchni,
³azience lub gara¿u:

Jak najszybciej przyst¹p
do udzielania pierwszej
pomocy!

NIE WPADAJ W PANIKÊ!

Najwa¿niejsza jest profilaktyka!
Nigdy nie u¿ywaj swojej kuchenki gazowej do
ogrzania pomieszczeñ,

Nigdy nie u¿ywaj zasilanych benzyna urz¹dzeñ
w zamkniêtych pomieszczeniach.

Regularnie dbaj o konserwacje urz¹dzeñ zasilanych
paliwem jak grzejniki na gaz i olej, gazowe pogrzewacze do
wody, kuchenki gazowe, podgrzewacze powietrza na gaz
i naftê, kominki.

Upewnij siê, ¿e wywietrzniki i kominki
s¹ odpowiednio po³¹czone, s¹
corocznie kontrolowane oraz czyszczone
SprawdŸ, czy nie s¹ zablokowane
przez gruz, sadze lub gniazda ptaków.

Nigdy nie zostawiaj samochodu z uruchomionym
silnikiem w gara¿u (nawet otwartym).

Nigdy nie u¿ywaj grilla, lamp lub przenoœnych
kempingowych kuchenek w zamkniêtych pomieszczeniach.

Przy ogrzewaniu piecowym pamiêtaj by dogl¹daæ paleniska.

Nie zostawiaj dzieci przy czynnych,
otwartych piecykach gazowych, kontroluj
ka¿dorazowe ich wejœcie do ³azienki czy
kuchni. Dziecko z prostej ciekawoœci
mo¿e odkrêciæ kurek gazu w kuchni
czy butli w kempingu na wczasach.
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