A VESZPRÉM MEGYEI TŰZMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG FELHÍVÁSA
Mi a szénmonoxid?
A szén-monoxid tökéletlen égés során keletkezik. Veszélyét az jelenti, hogy színtelen, szagtalan, a levegőnél könnyebb, nem irritáló gáz.
A mérgezés tünetei:
A legtöbben nincsenek tisztában a szén-monoxid mérgezés jeleivel és ez nem az ő hibájuk. Ha ismernék ezeket, akkor időben tudnának
cselekedni és meg tudnák előzni a baleseteket.

•
•
•

A CO - mérgezés kezdeti tünetei hasonlóak az influenzáéhoz, de láz nélkül. Sokan össze is tévesztik, s ez számtalan esetben
tragikus halálhoz vezet.
Tünetek: fejfájás, fáradtság, szapora lélegzetvétel, émelygés, szédülés.
Erősebb szén-monoxid mérgezés jellegzetes bőrtünettel jár: a bőr színét élénk pirosra változtatja.

Lehetséges szén-monoxid források a háztartásban:

•
•
•
•
•
•
•

eldugult kémény
rosszul szellőző nyílt égésterű gáz, olaj vagy fatüzelésű fűtőberendezésekkel ellátott helység
rosszul szellőző vagy nem rendeltetésszerűen működtetett, karbantartott fűtőberendezés
rosszul működő gáztűzhely
szagelszívó együtt működik nyílt égésterű tüzelőberendezéssel
rosszul szellőző vagy helytelenül működtetett vízmelegítők és egyéb háztartási eszközök
sérült kazán, rossz tömítések

Mit tegyen, ha mérgezés tüneteit észleli?

•
•
•
•

Ha a CO - mérgezés tüneteit észleli, azonnal friss levegőre van szüksége. Nyisson ki minden lehetséges nyílászárót és szellőztesse
ki a helységeket.
Második lépésként, (gázfűtés esetén) kapcsoljon ki minden fűtőberendezést (célszerű a főcsapot elzárni), tűzhelyet, és hagyja el a
lakást. Ha szén, vagy egyéb fűtéssel rendelkezik, ne próbálja eloltani a tűzet, azonnal hagyja el a veszélyes területet.
Nagyon fontos, hogy CO - mérgezés után orvoshoz forduljon, aki a szükséges kezelést fogja alkalmazni.
Ne kapcsolja újra be a fűtőberendezéseit addig, amíg nem javíttatta meg képzett szakemberrel.

Milyen megelőző lépéseket tehet?

•
•
•
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•
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Vásároljon szén-monoxid szintet mérő készüléket! Kereskedelmi forgalomban már elérhető áron kapható
Rendszeresen ellenőriztesse szakemberrel az összes gáz-, olaj-, fatüzelésű háztartási berendezést (fűtőtestek, gáztűzhely, bojler,
kazán, csövek, tömítések stb.)!
Az előírt időközönként ellenőriztesse égéstermék elvezetőjét a kéményseprővel!
Rendszeresen ellenőrizze, hogy megfelelő-e ezek szigetelése és szellőzése!
Ügyeljen, hogy ne duguljanak el a csövek, a kémény stb.! Az előírt tüzelőanyagot használja, és ügyeljen a tüzelési technikára.
Rendszeresen szellőztessen, illetve szereltessen tokszellőzőt az új fokozott légzárású (gumitömítéssel ellátott) hőszigetelt
nyílászárókba.
Gáztűzhelyt- mivel nem rendelkezik égéstermék elvezetéssel- fűtés céljára használni szigorúan tilos.
Konyhai illetve egyéb elszívó berendezést kéményes készülékekkel együtt soha ne üzemeltessünk.
Egyéb és gázüzemű kéményes készülékeket egyidejűleg tilos üzemeltetni.
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