
DURERI DE CAP GREAȚĂ AMEȚEALĂRESPIRAȚIE
DIFICILĂ

DEZECHILIBRU PIERDEREA
CUNOȘTINȚEI

DECES

CREZI CĂ NU POȚI AJUNGE DE LA O DURERE DE CAP LA MOARTE ÎN CÂTEVA ORE? LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2015, ZILNIC, CINEVA A CREZUT LA FEL.

INTOXICAȚIA CU MONOXID DE CARBON FACE VICTIME. ZILNIC.
află pe verso cum te poți proteja



- Asigurați-vă că aparatele care funcționează pe baza 
de combustibil sunt instalate și exploatate în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

- Apelați periodic la firme și personal autorizat pentru 
a vă verifica, curăța si regla sistemul de încălzire, 
asigurându-i o functionare corectă.

- Verificați obligatoriu și curățați coșurile de fum 
primăvara și toamna.

- Nu lăsați niciodată o mașină pornită în garaj, nici 
măcar cu ușa garajului deschisă.

- Nu folosiți niciodată aparatele pe gaz cum ar fi 
aragazul sau cuptorul pentru a vă încălzi locuința.

- Instalarea unui detector certificat de monoxid 
de carbon îți poate salva viața! Un astfel de 
detector, plasat într-un spațiu închis, vă alarmează cu 
mult înainte ca nivelul de monoxid de carbon în aer să 
atingă concentrații periculoase - astfel, instalarea lui vă 
poate salva viața.

Cantitate de CO în aer (ppm = părți per milion): 

0.01% (100 ppm) - durere ușoară de cap aparută după 
2-3 ore de expunere.

0.04% (400 ppm) - durere de cap frontala, după 1-2 ore 
de expunere

0.08% (800 ppm) - amețeală, greață și convulsii în 45 de 
minute. Leșin in 2 ore de expunere.

0.16% (1600 ppm) - durere de cap, tahicardie, amețeli și 
greață în 20 minute. Moarte în mai puțin de 2 ore de 
expunere.

0.32% (3200 ppm) - durere de cap, amețeli si greață în 
5-10 minute. Moarte în 30 minute de expunere.

1.28% (12800 ppm) - leșin după 2-3 inhalări.         
Moarte în mai puțin de 3 minute.

De la începutul anului 2015, un număr alarmant de persoane au suferit intoxicații severe cu monoxid de carbon. 
Niciunul dintre aceste incidente nu ar fi avut loc dacă cei în cauză ar fi respectat regulile elementare de utilizare a 
aparatelor și instalațiilor casnice.

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul www.monoxid.ro sau scanați 
cu telefonul codul QR alăturat. În cazul în care suspectați că suferiți de unul 
dintre simptomele descrise ale intoxicației cu monoxid de carbon, sunați de 
urgență la 112 pentru a primi asistență medicală imediată. 
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SIMPTOME ALE INTOXICAȚIEI
CU MONOXID DE CARBON:

CUM SA PREVENIM:

 www.primatech.ro

un proiect derulat de cu sprijinul

INSPECTORATUL PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ

GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI
AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ


