
گرم کررن  مرطر ر          .  از اجاقهای خوراک پزی به منظور   5

موارنی از مسمومر ره یرای کهرنرده برا                 استفانه ننمای د.  

منوکس د کربن نر رانندگانی گزارش شده اسه که برای گرم          

خونروی خون نر فصول سرن سال از گاز پ ک نر ر ری             کرن   

     . استفانه نمونه اند

استفانه از آب گرم ن نفتی یا گازی و یا نستگاه پ ر ر               .     6

منجرر    نر ناخل مط   حمام و یا مط طهای کوچک نر بسته           

  به سوخه ناقص و مسموم ه با گاز خواید شد.

 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیشگیری از 

مسمومیت با 

 منوکسیدکربن 

یای بدو  نونکش تنها نر مط   یایری        استفانه از بخاری       . 3  

مانند م انهای    باشند    که نارای تهویه و جریا  مناسب یوا می       

 عمومی پر ترنن مجاز اسه .

قبل از روشن نمون  بخاریهای گازی نر ابرتردای فصرل            .4  

برخراری     آیرا نونکرش        -1سرما این موارن را کنترل نمای د:     

آیرا     -2نرسه به بدنه برخراری مرترصرل شرده اسره                     

مانعی نر طری      مس رنونکش سقفی بخاری باز اسه یا نر اثر   

آیا اتصال لوله گاز به       -3فصلهای گرم سال، بسته شده اسه        

آیرا     -4صورت گرفته اسره          بدنه بخاری گازی به نرستی      

بخاری استاندارن و نارای پ لوت می باشرد ترا بره مرطر                   

یر نل لی، جریا  گاز قرطرش شرون                 خاموش شد  شعله به     

پس از روشن نمون  بخاری آیا لوله نونکش برا لرمرس                 -5

یا گرم  نر صورت سررن برون  نونکرش،            نسه سرن اسه    

تهویه به نرستی انجام نمی شون و گاز نر مط ر  نر حرال                

  شد  اسه. پخش 
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نر برخورن با فرنی کره برا گراز            اول ن اقدام   

منوکس دکربن مسموم شده اسره، انرترقرال          

صورت قرطرش       مصدوم به یوای آزان اسه. نر        

تنفس ب مار مسموم با منوکس د کربن و گراز          

یای نیگر، باید اح ای قلبی ریوی را آغاز نمون 

و یرا       141و      1441و سریعاً با شماره یای     

  . تماس بگ رید 115اورژانس 

 

 

co 



عالیم و نهانه یای مسموم ه با گاز منوکس د کربن می          

تواند به صورت بس ار متفاوت نر افران ظایرر شرون. نر               

برخی موارن عالیم و نهانه یای مسرمرومر ره برا گراز                   

تهرو   منوکس د کربن به صورت اختالالت گوارشی مانند        

نر فرن ظایر می شوند. نر اثر تماس طروالنری       استفراغ    و  

سرنرن، گ جی، ضربا  شدید شق رقره       با منوکس دکربن،   

وزوز گوش و خواب آلونگی، تهو ، استفرراغ، تر رش       یا،  

قلب، کایش یوش اری، آس ب نائمی عصبری، کرمرا و             

 نید. رخ می  مرگ

 

برای جلوگیری از مسمومیت با منوکسید کربن       

 :به نکات ذیل توجه فرمایید 

حضور نر پارک نگ یای نر بسته که نر آ  اتومب ل با       . 1  

موتور روشن وجون نارن خطر برروز مسرمرومر ره برا                 

منوکس د کربن را به یمراه نارن. لذا پر رش از روشرن                  

نمون  اتومب ل، نرب پارک نگ را باز کن د. و از نگهداری           

کونک نر ناخل خونروی روشن و نر پارک رنرگ یرای             

به نرب     مراکز خرید خونناری کن د و به مط  رس د          

ورونی این نو  پارک نگ یا، از یمراه خون برخروایر رد              

آزان بربررن و        کونک را از خونرو خارج کرنه و به فضای          

س ستم جریا  یوا از خارج به ناخل اتاق مراشر رن را               

 ببندید.

نر نون س گار مقانیری از گاز منوکس د کربن موجرون       . 2  

مردت    اسه و این گاز می تواند نر اثر مصرف طروالنری              

  . س گار سبب بروز مسمویه مزمن نر افران س گاری شون

 

تماس طوالنی مدت با مقانیر کم گاز منوکس رد کرربرن         

عروقری مربرترال         -می تواند فرن را به ب ماری یای قلبی       

عالیم مسموم ه با منوکس دکربن نر کرونکرا              سازن.     

تهو ، استفراغ و اسهال می باشد که با مقانیر پای ن تری           

منوکس دکربن بروز می نماید. تماس طوالنی مدت برا            از  

گاز منوکس د کربن به ویژه نر کونکا ، می تواند با برروز         

اختالالت رفتاری و کایش حافظه و ضریب یوشی یمراه           

مورن اخ ر نر اثر آلونگی یوای شهریای صنعرتری               .  باشد

  رخ می نید. 

منوکس د کربن گازی بی رنگ، بی بو، بی طعم و غر رر               

      مطرک اسه که نر اثر سوختن ناقص سروخره یرای             

مانند نفه، گاز، بنزین تول د مری شرون. مررگ                فس لی  

خاموش بس اری از یموطنا  نر سالهای اخ رر نر اثرر             

استفانه نامناسب از بخاری یای گازی و سوخه نراقرص      

زنگ خطری اسه تا نر استفانه از وسایل گرازسروز             آنها،  

  توجه ب هتری بنمای م. 

مسمومیت با گاز منوکسید کربن یکی از 

مرگبارترین انواع مسمومیت ها است و 

به مرگ خاموش از آن یاد می شود. 

مرگی که در کمال ناباوری فردیکه به  

خواب رفته است را آرام آرام به سوی 

  خواب ابدی می برد. 


