
  بسمه تعالي                                               
  ) منواكسيدكربنمسموميت با گاز(ازگرفتگي راهكارهاي پيشگيري از گ

  معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان                                 
  گروه بيماريهاي غيرواگير                                                            

آن بوده است كه جهت گذران زمستان پيش رو براي گرما  انسان هميشه بر ،درطول تاريخ بشر
استفاده از وسايل گرمايشي در هردوره اي . بخشيدن به محل زندگي خود چاره اي بيانديشد

ودر هرمكاني مستلزم رعايت اصول خود ميباشد تا محيط خانه را گرمابخش ودلپذير نمايد و 
   . عاري از خاطره اي تلخ ناشي از پيامدهاي اين راه اندازي باشد

  

  نجات دهنده باشد رعايت توصيه هاي زير مي تواند كمك كننده يا 
  .ص دستگاه هاي گاز سوز را هر قدر هم جزئي باشد جدي بگيريد معايب ونواق-



 يا و زرد قرمز، شعله رنگ چنانچه باشد، آبي بايد پز و پخت وسايل و بخاري شعله رنگ-
 سريعا كه دارد وجود نقصي درمحيط، اكسيژن ميزان و رساني سوخت در حتما باشد، نارنجي

 توليد و بخاري به كافي هواي نرسيدن دهنده نشان شايد موضوع اين.شود تعمير و بررسي بايد
  .باشد كربن گازمونواكسيد

  
 خطر و ها دودكش شدن مسدود به منجر ميتواند بخاري هاي لوله در پرندگان سازي النه-

  .بنابراين ازباز بودن راه هوايي دودكش ها اطمينان حاصل فرمائيد  شود گازگرفتگي

  .ميكند خطرناك گازهاي توليد منزل يا آشپزخانه فضاي كردن گرم براي گاز اجاق از استفاده-

 كنيد، مي گرم مركزي حرارت سيستم و شوفاژ با را خود منزل فضاي كه صورتي در فقط-
  .باشد مي بالمالنع حرارتي ازاتالف جلوگيري منظور به منافذ بستن

 جريان هاي روزنه تمامي نبايد شومينه، و بخاري مانند گرمايشي وسايل از استفاده صورت در-
  .شود مسدود خواب اتاق ويژه به و منزل در هوا

  

  



  

 شدت به كار اين كنيد خودداري جدا آب ظرف داخل در بخاري خروجي لوله قراردادن از-
 وسايل بردن كار به از-!!!است آب ظرف يك از انتظارات انگيزترين شگفت از يكي و اشتباه

  .كنيد خودداري جدا دردودكش نقص داراي ويا دودكش نصب بدون گرمايشي

 هوا، جريان فاقد هاي مكان يا بسته درفضاي ديواري هاي آبگرمكن بكارگيري صورت در-
  .دارد وجود كربن مونوكسيد گاز با مسموميت احتمال

  .نكنيد نصب حمام هرگزدر آن، بدون چه و دودكش با چه را سوز گاز وسايل ساير و آبگرمكن-

 هاي لوله روي فشار ايجاد يا سقوط به منجر كه چيزي هر قراردادن يا و آويز رخت از استفاده-
. است ناك خطر بسيار گردد، بخاري

  



 و بخاري ازخاموشي جلوگيري براي ها بام پشت در دودكش براي مخصوص كالهك داشتن-
  .هستند تر مناسب شكل اچ H هاي كالهك.دارد بااليي اهميت CO گاز انتشار

 نيك پيك گاز مانند وپز پخت وسايل از فرتي مسا چادر كردن گرم براي عنوان هيچ به-
. نكنيد استفاده
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