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  منواكسيد كربن را بشناسيم و با خطر آن مقابله كنيم
  

  منو اكسيد كربن چيست؟
  

 يك قاتل نامريي است گازي بدون رنگ و بو كه از سوختن نـاقص  CO منو اكسيد كربن يا

را  هـا  هـاي سـرد، جـان بـسياري از انـسان      خـصوص در فـصل   شود و هر سـال بـه   مواد سوختني ايجاد مي
بـه همـين   .اسـت   برابـر از اكـسيژن بيـشتر   300كسيد كربن با هموگلوبين خون ميل تركيبي منو ا.گيرد مي

هاي قرمز پيونـد تـشكيل    گلبول شود، بالفاصله با علت وقتي منو اكسيد كربن وارد سيستم تنفسي فرد مي
هاي بـدن   در نتيجه اكسيژن به ساير بافت.دهد نمي هاي قرمز دهد و اجازه تركيب اكسيژن را با گلبول مي

كند و قدرت انجام هرگونه فعـاليتي از انـسان سـلب     را فلج مي رسد و آن اً سلسله اعصاب نميمخصوص
 درصد وجود دارد كـه اگـر ايـن    5به مقدار  CO بدانيد كه در خون همه ما غلظتي از بد نيست.شود مي

، پـز  و زمان استفاده از وسايل پخت.مرگ عواقب آن خواهد بود  درصد برسد، مسموميت و20غلظت به 
از گرماي بخاري بايد به اين موضوع دقت كنيم كه ايـن وسـايل مقـدار كمـي      مثل اجاق گاز يا استفاده

هرچه اكسيژن كمتري به قسمت شعله برسـد، مقـدار توليـد منـو اكـسيد      .كنند توليد مي منو اكسيد كربن 
  مـدتا در شـود كـه اكـسيژن كـافي باشـد، چراكـه ع       سوختن كامل زماني انجام مي.شود بيشتر مي كربن

ناشـي از سـوختن      كننده، هواي مورد نياز بايد از خارج محيط تـامين و گازهـاي مـضر    هاي گرم دستگاه 
دار،   در وسايل گرمازاي دودكش   .كربن بايد به خارج از محيط تخليه شود         اكسيد  مانند گازكربنيك و منو   

 بـه    و تخليـه گازهـاي مـضر        اكسيژن الزم  ورود دودكش نقصي نداشته باشد، عمل تهويه          در صورتي كه  
فـراهم     وسايل گرمازا با شعله باز و بدون دودكش، اين شرايط شود، اما در خوبي از اين طريق انجام مي

گيرند و طبعا گازهاي مـضر حاصـل    مي   اكسيژن الزم را براي سوختن از همان محيط اين وسايل،.نيست
تهويـه هـوا مثـل     هاي توجه به سرما و بسته بودن راه   گردانند كه با سوختن را نيز به همان محيط بر مي از

و بر اثر سوختن نـاقص و وجـود    شود هاي كولر و درها، تهويه هوا به درستي انجام نمي ها، دريچه پنجره
 در اين محيط، افراد دچار مسموميت يا به اصـطالح گـازگرفتگي   CO  گازهاي مضر به خصوص گاز

 و فـصل زمـستان اسـت   .دهند مي در اندك زماني جان خود را از دستو بر اثر اين مسموميت،    شوند مي
 كـاربرد    وسايل گرمازا نيز بيشتر شده است امـا رعايـت نكـردن اصـول و مـوازين ايمنـي در       استفاده از

يـك  ساالنه حـدود  .شود مي درست اين وسايل، موجب به خطر افتادن سالمت و ايمني بسياري از مردم
ايـن تعـداد فقـط    .دهنـد  خود را از دست مـي  كربن جان اكسيد  استنشاق گاز منو نفر در كشور بر اثرهزار

شـوند و هـيچ آمـاري از ميـزان      هـا منتقـل مـي    بيمارستان مربوط به آنهايي است كه به مراكز اورژانس و
 هــاي چــراغ. در دســت نيــست شــهرهاي كوچــك و روســتاها ميــر ناشــي از گــازگرفتگي در و مــرگ

وسـايل  ...و هيزمـي   هـاي گـازي يـا    هـاي نفتـي يـا گـازي، شـومينه      بگـرمكن آ و ها پزي، بخاري خوراك



 ٢

در ايـن   سوختن نـاقص مـواد و گازهـا     گيرند و در اثر گرمازايي هستند كه عمدتا مورد استفاده قرار مي
  .و كشنده است العاده خطرناك، سمي  فوق شود كه وسايل، گاز منو اكسيدكربن ايجاد مي

  

  ؟دمنوكسيد كربن چگونه مي كش
  

شود  اين گاز به راحتي از ريه وارد جريان خون مي           ،هنگامي كه منوكسيد كربن تنفس مي كنيد      
هاي سرخ خون وجود دارد  هموگلوبين تركيبي است كه درگلبول.و به هموگلوبين خون متصل مي شود     

آزاد مـي  هـا   محيطـي آن را بـراي اسـتفاده سـلول    هـاي   بـدن حمـل مـي كنـد و دربافـت       اكسيژن را در و
چرا كه ميـل تركيـب   .ديگر آن را رها نمي كند      ،رسد  ميهنگامي كه منوكسيد كربن به هموگلوبين       .كند

ميـزان  ،  اگـر ميـزان منوكـسيد كـربن خـون بـاال رود            . برابر بيشتر از اكسيژن اسـت      300آن با هموگلوبين    
ه نيـاز بـه   كـ هـا   مغـز و سـاير بافـت   .هموگلوبين آزاد و در دسترس براي انتقال اكسيژن كـاهش مـي يابـد        

گيـرد اكـسيژن     وقتي اين تركيب صـورت مـي      .اكسيژن دارند تا سوخت و ساز طبيعي خود را انجام دهند          
 و دنـ ك مـي فلـج  را  و سلسله عصبي شود مي باعث مسموميت   به سرعت رسد بنابراين    ميها ن  ديگر به بافت  

  .دهد رام تن درميقدرت هرگونه اقدامي از مسموم سلب مي شود و مسموم به نوعي به خواب و مرگ آ
  

  عالئم مسموميت با منوكسيد كربن 
  

از تـنفس ايـن گـاز تـا حـدي شـبيه بـه         عاليم اوليه ناشـي  عاليم مسموميت با مونوكسيد كربن
بـا مـشاهده عاليمـي همچـون سـرگيجه،      .نـدارد  با اين تفاوت مهم كه در آن تـب وجـود  .آنفلوآنزا ست

تنفس نامنظم و در صورت وجـود شـواهدي از انتـشار     حالي و تهوع و استفراغ و نيز سردرد، ضعف، بي
 وقتي بيشتر به اين موضـوع  به ويژه حاد با مونوكسيد كربن بود   گاز در محيط، بايستي به فكر مسموميت

عالئـم  . و با برگشتن به آن دوباره باز مي گـردد يابد ميكنيم كه عاليم با خروج از محيط بهبود  شك مي 
 درصـد تركيـب     20منوكسيد كربن با گلبول قرمز خون تا زماني كـه كمتـراز             باليني دراثر ايجاد تركيب     

 درصـد   30 درصد فرد دچار كندي تنفس و دربـيش از           20اما درغلظت بيش از     .مشهود نيست   ،شده باشد 
  تهوع و ضعف مي شود  ، و فرد دچار سر درديابد ميتعداد تنفس و ضربان قلب دردقيقه افزايش 

 و دربـيش از     شـود   مياختالل حركتي و گيجي     ،  چار كاهش حافظه   درصد فرد د   40بيش از    در
جـر بـه سـنگ      ن م  و كه فرد مصرف كننده الكـل دارد      شود  مي عالئمي   مانند درصد فرد دچار عالئمي      50

ناتواني درحركت اندام مي شود درصورتي كه دراين حالت هنوز فرد هوشيار است اما نمي                 ،كوب شدن 
،  درصدي منوكسيد كربن با گلبـول قرمـز خـون   60ه تركيب بيش از تواند خود را نجات دهد و درمرحل   

  .اختياري ادرار و مدفوع و درنهايت منجر به مرگ مي شود يبدون هشياري دچار بفرد 
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عـــوارض ناشـــي از قرارگـــرفتن درمعـــرض منوكـــسيد كـــربن پـــس ازنجـــات افـــراد شـــامل 
پـس از  هـا   كه اين افراد تـا مـدت  اختالل حافظه و حتي ناشنوايي است      ،ضعف عضالني   ،سرگيجه  ،سردرد

  .حادثه دچار آن خواهند بود
مـزمن  هـاي      تهويه مناسب دچار مسموميت    بدونهاي    افرادي كه به داليلي نظير فعاليت دركوره      

ضـعف عـضالني و       ،كـم اشـتهايي     ،منوكسيد كربن مي شوند دچار عالئمي نظيـر رنـگ پريـدگي مـداوم             
  .سردرد خفيف هستند

  

  ميت راهكار نجات از مسمو
  

اگر كسي با گاز منوكسيد كربن دچار گازگرفتگي و مسموميت شده باشد بايد او را به سرعت                 
شديد بايستي به مـصدوم     هاي    درمسموميت.از محيط آلوده خارج كرد و درتماس با هواي آزاد گذاشت          

 تنفس مصنوعي داده شود و چنانچه مقدور باشد تـنفس بـا اكـسيژن بـر تـنفس بـا هـواي آزاد ارجحيـت                        
هـا بـراي    بيوتيـك   درصد و گرم نگه داشتن بدن مصدوم و اسـتفاده از آنتـي      100استفاده از اكسيژن    .دارد

درماني تكميلي است كه دربيمارستان به مصدومان ارائه مي         هاي    احتمالي اقدام هاي    پيشگيري از عفونت  
  .شود

آزاد تـنفس   بايـد فـوراً هـواي       ،  اگر فكر مي كنيـد درمعـرض منوكـسيد كـربن قرارگرفتـه ايـد              
شـومينه و هـر وسـيله درحـال      ،اجـاق .خانه را ترك كنيد ،را باز كنيد و يا بهتر از آن     ها    درها و پنجره  .كنيد

ي اطـالع   نـشان   آتـش به    ،اگر كامالً مطمئنيد مشكل از منوكسيد كربن است       .اشتعال ديگر را خاموش كنيد    
منوكـسيد  .ف درخانـه بياوريـد    دهيد يا دست كم سرويسكاري را براي بررسي وسائل گرم كننـده مختلـ             

  .تواند در طول چند دقيقه فرد را بكشد باال ميهاي  غلظت كربن در
 هـا بيمـاراني كـه بـه دليـل      به گزارش خبرگزاري دانـشجويان ايـران، بـر اسـاس ايـن پـژوهش      

پـس از    سال7شوند خطر مرگ آنها ظرف  مسموميت ناشي از منواكسيد كربن در بيمارستان بستري مي
 .كند هاي قلبي افزايش پيدا مي به ويژه در اثر ابتال به بيماريمسموميت 

  .اين گزارش در چاپ ژانويه مجله انجمن طب آمريكا منتشر شده است
  در آمريكـا در ايـن بـاره   »مينپـوليس « ريـيس تحقيقـات موسـسه قلـب     »تيمـوتي هنـري  «دكتـر  

بر روي  ا گاز منواكسيد كربنتا كنون تمام موضوعات بررسي شده درباره مسموميت ب: خاطرنشان كرد
 40متوجـه شـديم كـه     اما در اين گروه از بيماران ما.هاي عصبي متمركز بوده است مشكالت و ناراحتي

گوينـد   پژوهـشگران مـي  .شوند مي  عروقي نيز-هاي قلبي  درصد آنها در اثر اين مسموميت دچار آسيب
ها بعد به علت تخريب    اند، ممكن است سال     افرادي كه از مسموميت با گاز مونواكسيد كربن نجات يافته         

 .عضله اسكلتي از بين بروند
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ترين نوع  شايع) مونواكسيد كربن( CO به گزارش واحد علوم پزشكي ايران، مسموميت با گاز
است و پس از مواجهه طوالني مدت با گاز مذكور كه رنگ و بوي خاصـي نـدارد، عـارض     مسموميت

 .شود مي

 بيمـار كـه بـه    230، پـس از مطالعـه روي   «Minneapolis »لبمحققان موسسه بهداشت ق
  درصـد ايـن اشـخاص دچـار    37به بيمارستان مراجعـه كـرده بودنـد دريافتنـد      CO مسموميت با علت

بلكـه   هـا برطـرف نـشده    اند؛ به طوري كه با گذشت زمـان نـه تنهـا مـشكل آن     جراحت عضله قلبي شده
 .تر نيز شده است تر و خطرناك آسيب، عميق

ايست قلبـي و   تواند در درازمدت باعث ين محققان معتقدند از بين رفتن بافت عضله قلبي، ميا
 .هاي قلب شود توقف كاركرد دريچه

 بـراي  كننـد،  انـد توصـيه مـي    مـسموم شـده   CO  كـه بـا گـاز     افراديهمه آنها به علتبه همين 
  كنند د را كنترلجلوگيري از عواقب دراز مدت اين مسموميت، مرتبا وضعيت سالمت قلب خو

  

  هاي توليد منوكسيد كربن  راه
  

بـه  هـواي مـورد نيـاز       .سوختن كامل زماني انجام مي شود كه اكسيژن كافي وجود داشـته باشـد             
بايد خارج از محيط تأمين شود و گازهاي توليد شده ناشـي از سـوختن                 ،هاي گرم كننده   دستگاه  در ويژه

در وســايل گرمــازاي .خــارج از محــيط تخليــه شــود ماننــد گــاز كربنيــك و منواكــسيد كــربن بايــد در 
ورود اكـسيژن الزم و تخليـه         (دار درصورتي كه دودكش بدون نقـص باشـد عمـل تهويـه دود                دودكش

امـا در وسـايل گرمـا زا بـا شـعله رو بـاز و                ،  انجام مي شود    ،به خوبي از طريق دودكش       )گازهاي مصرفي 
بـراي سـوختن ازهمـان محـيط        را  سايل اكسيژن الزم    بدون دودكش اين شرايط فراهم نيست بنا برا ين و         

گردانـد و متأسـفانه بـا        مي گيرد و طبعاً گازهاي مصرفي حاصل از سوختن را نيز به همان محـيط بـر مـي                  
بندند  ي مكولر و درها را نيزهاي    و دريچه ها    تهويه هواكش پنجره  هاي    توجه به سرماي هوا شهروندان راه     

بـه  درستي انجام نمي شود و دراثر سوختن نـاقص و وجـود گازهـاي مـضر                و درنتيجه عمل تهويه هوا به       
  .محيط درافراد مسموميت ايجاد مي شود  درCO گاز ويژه

 تنها دراثر سوختن COو ايجاد گاز » گاز گرفتگي « بسياري از مردم تصور مي كنند كه پديده     
و يـا   )) گـاز كرسـي     (( ناقص زغال چوب ايجاد مي شود و براي همين بسياري به اين گـاز كـشنده نـام                   

اند درصورتي كه همان طور كه ذكر شد اين گـاز دراثـر سـوختن نـاقص هـر مـاده سـوختني                        ذغال داده 
  .ممكن است ايجاد شود

سموميت اتفاقي با گـاز منوكـسيد كـربن         دراغلب موارد در واقع م    )) گازگرفتگي  (( مقصود از   
گاز و گازوئيـل گرفتـه        ،بنزين  ،منوكسيد كربن هنگام سوختن ناقص موارد سوختي مختلف از نفت         .است
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يـك علـت    .يعني هنگامي كه اكـسيژن كـافي بـه آنهـا نمـي رسـد، متـصاعد مـي شـود                      ،تا زغال و چوب   
منوكسيد كـربن گـازي     .خبر مي مانند  خطرناك بودن منوكسيد كربن آن است كه افراد از وجود آن بي             

استـشمام  )) بـوي گـاز     (( بي بو و بي مزه و شما درهنگـام تـراكم يـافتن آن بـه اصـطالح                     ،رنگ است بي 
اشـتباه   ) CO2 (  را با گاز دي اكسيد كربن        )CO( توجه داشته باشيد كه منوكسيد كربن       .نخواهيد كرد 

  .ر جانوران است فراورده طبيعي بازدم انسان و سايCO2گاز .نكنيد
  

  )COمنواكسيد كربن  (قاتل نامريي هاي نشانه
  

منو اكسيد كربن در منزل يـا محـيط كـار، بهتـرين راه بـراي فـرار از        شناخت عالئم وجود گاز
هنـوز  .اطالعـي و غفلـت باشـد    ترين علت بروز گـازگرفتگي بـي   شايد مهم.است رحم دست اين قاتل بي
 .گيرند هاي ايمني را جدي نمي  را باور ندارند و توصيهكشنده بودن اين گاز بسياري از مردم

  

  كرد چه بايدو  ؟شود چه زماني منو اكسيدكربن خطرآفرين مي
  

انـدازد   تهويه مناسب هوا به دام مي هاي بسته و بدون منو اكسيد كربن قربانيان خود را در محيط
رنـگ و بـو گرفتـار نـشويد، بـه       ل بـي در دام ايـن قاتـ   خواهيـد  اگر مي.كشد صدا، فرد را مي و آرام و بي

  :هاي زير توجه كنيد توصيه
  

مشاهده كرديـد، هـر چـه     را در خود يا ديگران هاي بسته قرار داشتيد و چنين عالئمي  اگر در محيط - 1
نيز اطالع بدهيد كه ممكن است در محـيط   به ديگران.را باز كنيد و به هواي آزادبرويد ها  تر پنجره سريع

هادر طبقـات     هاي ديگر سر بزنيد و حتي به همسايه         به اتاق .ربن زيادي انتشار پيدا كرده باشد     منو اكسيد ك  
انگـاري باعـث مـرگ         را جدي بگيريد؛ چون در بسياري موارد سهل         اين موارد .باال يا پايين اطالع بدهيد    

 كمـك در مواردي هم كه فرد پس از مسموميت شديد بـا  .صورت جمعي شده است افراد به اي از عده

هـاي   آسيب اقدامات پزشكي از مرگ نجات پيدا كند، احتمال صدمات شديد مانند كوري، ناشنوايي و
  .كليوي بسيار زياد است

مخصوصاً در اتـاق خـواب كمـي    .نكنيد را در منزل يا محيط كار مسدود ها  فصل زمستان همه روزنه - 2
  .جريان هوا ايجاد كنيد

اين وسيله به محـض     .از منو اكسيد كربن در منزل استفاده كنيد       در صورت امكان از يك شناساگر گ       - 3
كنـد و از خطـر نجـات     مـي  انتشار گاز منو اكسيد كربن در فضاي منزل بـا صـداي زنـگ شـما را مطلـع     

 .دهد مي

  .پز را در منزل كنترل كنيد و پخت و وسايل گرمايشي يا ها  بار، دودكش هر چند وقت يك - 4
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جويي در انـرژي   بيشتر منزل و صرفه هاي كولر در زمستان به گرم شدن الهرچند مسدود كردن كان - 5
انتشار گـاز منـو اكـسيد كـربن در منـزل تجمـع گـاز         شود در مواقع كند اما اين كار باعث مي كمك مي

  .طور كامل مسدود نكنيد را به آنها  خيلي سريع اتفاق بيفتد لذا بهتر است
رسـاني را انجـام    كنيد و عمليات اكسيژن را به محيط باز منتقلاگر فردي دچار گازگرفتگي شد، او  - 6

  .حتماً به پزشك اعالم كنيد كه دچار گازگرفتگي شده است دهيد و سريع او را به بيمارستان برسانيد و
  .از وسايل گرمايشي استاندارد استفاده كنيد - 7
ت دودكش نيز بايد محكم باشـد تـا   اتصاال محل.و مستقيم باشند بهترنداستاندارد چه  ها هر دودكش - 8

  .دود كش از جاي خود بيرون نيايد
متـر از بلنـدترين    سانتي 60  و حداقلH بام بايد داراي كالهك مخصوص  باالي پشت هاي دودكش - 8

  نقطه ساختمان باالتر باشند
ته و هاي بس منازل مسكوني يا محيط از وسايل گازسوز و گرمايشي بدون دودكش براي گرم كردن - 9

  .نكنيد كوچك كه جريان هوا در آن وجود ندارد، استفاده
از باز بودن مـسير آن اطمينـان حاصـل    .كنترل كنيد قبل از استفاده از وسايل گرمايشي دودكش را - 10

  .هاي مناسب ديگر مسدود كنيد آلومنيومي يا روش هاي هاي آن را با فويل كنيد و روزنه
نيـك، اجـاق    پزي ماننـد پيـك   خوراك هاي هاي بسته از چراغ محيطبراي گرم كردن خانه و ساير  - 11

  .استفاده نكنيد...گاز و
بسته و بـدون تبـادل اكـسيژن     خصوص در فضاهاي از وسايل روشنايي گازسوز به مدت طوالني به - 12

  .استفاده نكنيد
  .نداريد  را در پاركينگ به مدت طوالني روشن نگهخودرو - 13
در غير اين صورت نشانه وجـود نقـص در   .آبي باشد پز بايد و گرمايشي يا پخترنگ شعله وسايل  - 14

تعميـر و  براي در ايـن گونـه مواقـع،   .اكـسيژن در محـيط اسـت    رسـاني يـا كمبـود    وسيله، سيستم سوخت
  كنيد سرويس وسيله اقدام

برخـوردار  استفاده از وسايل گرمايشي استاندارد در پيشگيري از اين مسموميت از اهميـت بـااليي                 - 15
  .جلوگيري نمي كند"Co"هاي بدون دودكش به هيچ عنوان از توليد گاز  است و بخاري

اگر لولـه دودكـش   .دقت و توجه به داغ بودن دودكش نيز بهترين آزمايش سالمت دودكش است          - 16
در .بخاري شما سرد است دليل آن خارج نشدن محصوالت احتراق و گازهاي سمي از دودكـش اسـت                 

ايد ضمن رفع نقص، به طور موقت با باز كردن قسمتي از درب يا پنجره، تهويـه در محـيط                    اين صورت ب  
  .ايجاد كنيد
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زرد يـا نـارنجي     ،رنگ شعله بخاري و وسايل پخت و پز بايد آبي باشد و چنانچه رنگ شـعله قرمـز                  - 17
 سـوخت   باشد، حتما نقص در سوخت رساني و كمبود اكسيژن در محيط است كه سـريعا بايـد تعميـر و                   

اگر رنگ شعله بخاري آبي نباشد ممكن است هواي كـافي بـه بخـاري نرسـد و توليـد گـاز                .رساني شود 
  .منوكسيد كربن كند

هـاي جريـان هـوا در         در صورت استفاده وسايل گرمايشي مانند بخاري و شومينه، نبايد تمام روزنه            - 18
  .منزل بويژه اتاق خواب مسدود شود

هـاي اجـاق گـاز در آشـپز خانـه بـراي گـرم نگـه          ام، روشن كردن شعلهاز نصب آبگرمكن در حم     - 19
  .داشتن محيط داخل خانه بايد جدا خودداري كرد

شومينه مشترك براي چند واحد در صورت كوچك بودن اندازه مجـراي خروجـي و لولـه كـشي                   - 20
وش طبقـات  آن باعث برگشت دود از شومينه روشن طبقات پـايين بـه داخـل آپارتمـان در شـومينه خـام       

  .شود باالتر مي
ها بايد حداقل يك متر از سطح پشت بام و حداقل يك متـر از ديـوار جـانبي                     هاي تمام دودكش   انت - 21

  .باشد) Hبشكل (بام فاصله داشته و داراي كالهك مخصوص 
دودكش و اتصاالت آن بايد از جنس مقاوم و بدون هيچ گونه منفذ يا نـشتي در تمـام آن باشـد و                        - 22
  .هاي آكاردئوني آلومينيومي مجاز نيست ر گيري لولهبكا
هاي افقي در داخل واحدها بايـد مثبـت و رو بـه بـاال و ارتفـاع عمـودي لولـه در بيـرون                           شيب لوله  - 23

  .حداقل سه برابر طول افقي آن باشد
  .قطر لوله دودكش بايد مساوي يا بزرگتر از قطر لوله خروجي دستگاه گاز سوز باشد - 24
كنيـد، درز بنـدي و بـستن منافـذ بـه              اگر فضاي خود را با شوفاژ و سيستم حرارت مركزي گرم مي            - 25

  .منظور جلوگيري از اتالف حرارتي بالمانع است
كنيد، حتما مختـصري      هاي گازسوز به منظور گرمايش محيط استفاده مي         در صورتي كه از بخاري     - 26

  .ز درز بندي و بستن كامل منافذ خودداري كنيدتهويه از طريق درب يا پنجره در فضا ايجاد و ا
  .از قرار دادن لوله خروجي بخاري به داخل ظرف آب جدا خودداري كنيد - 27
 بكار بردن وسايل گرمايشي بدون نصب دودكش و يا داراي نقـص در دودكـش جـدا خـودداري                    - 28

  .كنيد
  .شوند خطرناك ميهاي ديواري گازي اگر به مدت طوالني روشن باشند،  آبگرمكن - 29
  .هاي بدون جريان هوا مجاز نيست هاي ديواري در فضاهاي بسته يا مكان بكار گيري آبگرمكن -30
  .هر وسيله گاز سوز بايد داراي يك دودكش مستقل و منتهي به فضاي بيرون باشد - 31
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ضاي بيـرون  ها را به منظور اطمينان از هدايت مناسب محصوالت احتـراق بـه فـ        تمام مسير دودكش   - 32
  .كنترل كنيد

  .هيچ گاه از كباب پز يا منقل درون، گاراژ يا محوطه بسته استفاده نكنيد - 33
تعمير وسائل گرمايشي توسط افراد غير مجرب و بي تجربه و يا نصب آنهـا توسـط افـراد خـانواده                      - 34

  شود باعث ايجاد خطر مي
 .هاي سوختي اندازي صحيح دستگاه نصب، تنظيم و راه - 35

تكنـسين   هـاي گـازي توسـط يـك     هـاي آبـي و خـشك كننـده     ها، گرم كننده كنترل ساالنه كوره - 36
 .خدماتي ماهر

 .ها كنترل و پاكسازي هر ساله دودكش بخاري و تنوره - 37

  .از لحاظ وجود نقص فنيخودروها هاي اگزوز  بازرسي منظم سيستم - 38
  

  ربنوجود گاز منو اكسيد ك هاي هشدار دهنده دستگاه
  

از نـوع ثابـت در    هاي هشدار دهنده در دو نوع ثابت و متحرك در بازار وجود دارند و دستگاه
زنگ هشدار دهنده نسبتاً قوي هستند و  ها داراي اين دستگاه.شود استفاده مي...ها، مدارس و منازل، اداره

زدن با صداي بلند حد مجاز شود، شروع به زنگ  به محض اين كه درصد گاز منواكسيد كربن بيشتر از
كوتاه مدت با مقدار بسيار زياد منواكسيد كربن يا مواجهـه بلنـد مـدت     فراموش نكنيد، مواجهه.كنند مي

ها  به همين دليل نصب اين دستگاه. جدي وارد كند تواند به سالمت شما آسيب گاز مي با مقادير كم اين
تـر   گاز منواكسيد كـربن از هـوا سـبك    از آن جا كه.شود مانند مدارس توصيه مي هاي عمومي مكان در

 سـانتي متـر از   150دستگاه را در ارتفـاعي بـيش از    كند، بايد است و به سرعت به سمت باال حركت مي
هـا را درسـت    توجـه كنيـد، ايـن دسـتگاه    .سـقف نـصب كـرد    تـوان آن را روي  حتي مي.كف قرار دهيد

دسـتگاه بايـد جـايي دور از دسـترس     .ر ندهيدشعله مستقيم ديگر قرا  و يا بخاري و يا هر روي اجاق روبه
بهتـر اسـت، بلنـدي    .خانگي نصب شود بهتـرين محـل نـصب آن، اتـاق خـواب اسـت       ها يا حيوانات بچه

وجود گاز از طريق دستگاه  وقتي دستگاه طوري تنظيم كنيد كه به راحتي شنيده شود صداي دستگاه را
همـراه سـاير اعـضاي خـانواده بـه هـواي آزاد        نيد وها را باز ك شود، زنگ را قطع كرده، پنجره اعالم مي

  .برويد




