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 خودداری نمایید
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 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران



 دانید:   آیا می

.        ها ست مسمومیت با منو کسید کربن یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت 

بو و بدون طعم و غیر محرك استت   رنگ، بی منو کسید کربن گازی بی

های فسیلی مانند نفت، گاز، بنزین ، گازوئیل، دود    که در اثر سوختن ناقص سوخت

 شود.   اگزوز اتومبیل و ذغال چوب حاصل می

تواندد   در دود سیگار نیز مقادیری از گاز منو کسید کربن موجود است و این گاز می 

مدت سیگار سبب بروز مسمومیت مزمن در افراد سدیدگداری       در اثر مصرف طوالنی

کن نفتی یا گازی و یا دستگاه پکیج در داخل محیط حمدام   گرم گردد. استفاده از آب 

های کوچک دربسته نیز منجر به سوخت ناقص و مسمومدیدت بدا گداز          و یا محیط

 خواهد شد.

شدده     های کشنده با منو کسید کربن در رانندگاندی گدزار      مواردی از مسمومیت

ندیدکدی       است که برای گرم کردن خودروی خود در فصول سرد سال از گاز پدیدک  

اند. حضور در گاراژهای دربسته نیز که در آن اتومبیل با موتور روشن   استفاده نموده

 وجود دارد خطر بروز مسمومیت با منو کسید کربن را به همراه دارد.

هایی که دارای تهویه و جریدان   های بدون دودکش تنها در محیط استفاده از بخاری

باشند مجاز اسدت. از        مناسب هوا می

هدای     بکار بردن این وسایل در محیط

بسته و فاقد جریدان هدوا خدودداری        

 نمایید.

 

 

سوزی عالوه بر ایجاد گاز منو کسید کربن، گداز سدیداندیدد از           در هنگام بروز آتش

 شود که شدیداً سمی است. سوختن مواد پالستیکی ایجاد می

 

 عالئم مسمومیت با مونوکسید کربن :

        عالئم تماس طوالنی با منو کسید کربن، سردرد، گیجی، ضرربران شردیرد

آلودگی است. در ادامه تماس، فررد مسرمروم        ها، وزوز گوش و خواب شقیقه

 شود. دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب می

 تواند سبب  تهوع،  تماس با مقادیر باالي منو کسید کربن در مدت طوالنی می

استفراغ، تپش قلب، کاهش هوشیاري، آسیب دائمی عصبی، کما و مرر       

 شود.

       عالئم مسمومیت با منو کسید کربن در کودکان تهوع، استفراغ و اسرهرا

نرمرایرد.ترمراس        تري از منوکسیدکربن نیز بروز می است که با مقادیر پایین

توانرد برا برروز         ویژه در کودکان، می مدت با گاز منو کسید کربن به طوالنی

 اختالالت رفتاري و کاهش حافظه و ضریب هوشی همراه باشد.

 

 

 

 

 

 

 پیشگیری:

 های نفتی و گازی، جهت پیشگیری از مسمومیت با گداز     در هنگام استفاده از بخاری

 ها الزامی است.  منو کسید کربن، اطمینان از نصب صحیح و کارکرد مناسب دودکش

  .سرد بودن لوله دودکش بخاری، دلیل بر خارج نشدن دود و گاز سمی است 


