
CO TO JEST TLENEK WÆGLA?

JAKIE SÀ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM 
WÆGLA?

Tlenek wêgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie 
truj¹cym gazem. Dostaje siê do organizmu przez 
uk³ad oddechowy, a nastêpnie jest wch³aniany do 
krwiobiegu. Uniemo¿liwia prawid³owe rozprowa-
dzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narz¹dów.
Jeœli uýywasz wægla i drewna, dokonuj okresowych 
przegl¹dów nie rzadziej niý raz na trzy miesiàce. Gdy 
uýywamy gazu ziemnego czy oleju opaùowego – nie 
rzadziej niý raz na póù roku. Zarzàdca budynku lub 
wùaúciciel ma obowiàzek m.in. przeglàdu instalacji 
wentylacyjnej nie rzadziej niý raz w roku.

?ból gùowy,
?ogólne zmæczenie,
?dusznoúci,
?trudnoúci z oddychaniem, oddech przyspieszony, 

nieregularny,
?sennoúã,
?nudnoúci.
Osùabienie i znuýenie, które czuje zaczadzony, a tak¿e 
zaburzenia orientacji i zdolnoúci oceny zagroýenia 
powodujà, ýe jest on caùkowicie bierny (nie ucieka 
z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomnoúã 
i – jeúli nikt nie przyjdzie mu z pomocà – umiera.

JAK RATOWAÃ ZACZADZONEGO?

CO ZROBIÃ, ABY BYÃ BEZPIECZNYM?

Naleýy zapewniã mu dopùyw úwieýego powietrza:
?natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszcze-

nia usunàã truciznæ,
?jak najszybciej wynieú go na úwieýe powietrze,
?rozluênij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale 

nie rozbieraj go, gdyý nie moýna doprowadziã do 
jego przemarzniæcia.

Jeúli po wyniesieniu na úwieýe powietrze zaczadzony 
nie oddycha, niezwùocznie przystàp do wykonania 
sztucznego oddychania  i masaýu serca.
Wezwij sùuýby ratownicze: 

?zapewnij prawidùowà wentylacjæ pomieszczeñ, 
?stosuj mikrowentylacjæ okien i drzwi,
?nigdy nie zasùaniaj kratek wentylacyjnych,
?z pomocà  fachowców dokonuj okresowych 

przeglàdów komina, urzàdzeñ grzewczych 
i instalacji wentylacyjnej,

?nie spalaj niczego w zamkniætych pomieszcze-
niach, jeýeli nie sà wentylowane,

?zainstaluj czujki tlenku wægla w tej czêœci domu, 
w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne 
urzàdzenia, które niejedno ýycie juý uratowaùy. 

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdziæ obecnoœæ tlenku 
wêgla. W sprzedaýy oprócz czujek tlenku wægla sà 
takýe urzàdzenia wykrywajàce jednoczeúnie tlenek 
wægla i inne groêne substancje.

pogotowie ratunkowe – 
tel. 999, straý poýarnà – tel. 998 lub 112. 

999 998 112

NIE 
dla czadu!

?truj¹cy
?bezwonny
?bezbarwny 
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