
ھای پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن 

  

ای است که افراد در حین خواب به ھیچ وجه متوجه 

حالی ناشی از مسمومیت قادر به ھیچ گونه تحرکی 

  

ھای پیشگیری از  ھای گاز مونوکسید کربن در منازل، یکی از بھترین روش

بھداشت دانشگاه  به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت بھداشت، سرپرست دانشکده

ھا به راحتی مانند کلید برق بر  این ھشداردھنده

شوند و چنانچه غلظت گاز مونوکسیدکربن در ھوا به آستانه خطر نزدیک شود با 

کارآیی این : کاشانی، با اشاره به قیمت مناسب و در دسترس بودن این وسایل گفت

ھا نیز  روش در پیشگیری از خطر بسیار مؤثر است، اگر چه باید توجه داشت که این ھشدار دھنده

.ای قرار گیرند

کنند و در  دار دھنده بوده و از نشت گاز مونوکسید کربن جلوگیری نمی

صورت اعالم خطر توسط این وسایل باید به سرعت نسبت به تھویه محل و خاموش کردن وسیله 

.گرمایشی اقدام کرد و در اولین فرصت، بررسی و رفع عیب وسیله گرمایشی انجام گیرد

ھای پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن  نصب ھشدار دھنده از بھترین روش

  است

ای است که افراد در حین خواب به ھیچ وجه متوجه  متأسفانه مکانیسم مسمومیت با این گاز به گونه

حالی ناشی از مسمومیت قادر به ھیچ گونه تحرکی  شوند و به دلیل کرخی و بی

ھای گاز مونوکسید کربن در منازل، یکی از بھترین روش نصب ھشداردھنده

.مسمومیت با این گاز است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت بھداشت، سرپرست دانشکده

این ھشداردھنده: علوم پزشکی کاشان با بیان این مطلب اظھار داشت

شوند و چنانچه غلظت گاز مونوکسیدکربن در ھوا به آستانه خطر نزدیک شود با 

.کنند صدای بوق یا آژیر افراد را از این امر مطلع می

کاشانی، با اشاره به قیمت مناسب و در دسترس بودن این وسایل گفت

روش در پیشگیری از خطر بسیار مؤثر است، اگر چه باید توجه داشت که این ھشدار دھنده

ای قرار گیرند مانند سایر تجھیزات ایمنی باید مورد آزمایش و تست دوره

دار دھنده بوده و از نشت گاز مونوکسید کربن جلوگیری نمیاین وسایل صرفاً ھش

صورت اعالم خطر توسط این وسایل باید به سرعت نسبت به تھویه محل و خاموش کردن وسیله 

گرمایشی اقدام کرد و در اولین فرصت، بررسی و رفع عیب وسیله گرمایشی انجام گیرد

نصب ھشدار دھنده از بھترین روش

متأسفانه مکانیسم مسمومیت با این گاز به گونه

شوند و به دلیل کرخی و بی مسمومیت نمی

  .نیستند

نصب ھشداردھنده: ایلنا

 مسمومیت با این گاز است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت بھداشت، سرپرست دانشکده

علوم پزشکی کاشان با بیان این مطلب اظھار داشت

شوند و چنانچه غلظت گاز مونوکسیدکربن در ھوا به آستانه خطر نزدیک شود با  روی دیوار نصب می

 صدای بوق یا آژیر افراد را از این امر مطلع می

کاشانی، با اشاره به قیمت مناسب و در دسترس بودن این وسایل گفت مسعود مطلبی

روش در پیشگیری از خطر بسیار مؤثر است، اگر چه باید توجه داشت که این ھشدار دھنده

 مانند سایر تجھیزات ایمنی باید مورد آزمایش و تست دوره

این وسایل صرفاً ھش: وی افزود

صورت اعالم خطر توسط این وسایل باید به سرعت نسبت به تھویه محل و خاموش کردن وسیله 

 گرمایشی اقدام کرد و در اولین فرصت، بررسی و رفع عیب وسیله گرمایشی انجام گیرد



ھا و  شود تا افراد نسبت به درزبندی شکاف

ترین درجه وسیله گرمایشی خود استفاده کنند، در 

ھا، گاز مونوکسید کربن  چنین مواردی ممکن است به دلیل احتراق ناقص و عدم کارکرد درست دودکش

ای داخل ساختمان نشت نماید و موجب مسمومیت و مرگ افراد 

ای است که افراد در حین خواب به 

حالی ناشی از مسمومیت قادر به ھیچ 

کاشانی، به استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، بازرسی مرتب دودکش و اطمینان از گرم 

: بودن آن و در نظر گرفتن تھویه کافی در پیشگیری از مسمومیت با این گاز توصیه کرد و اظھار داشت

.ھای افزایش آگاھی جامعه است

  

یت عصر ایران، ورود فله ای کاالھای بی کیفیت چینی خسارات جبران ناپذیری را به 

این اجناس با ظاھری فریبنده و قیمتی بسیار 

پایین در مقایسه با محصوالت مشابه داخلی، بدون ھیچگونه نظارت و گزینشی وارد سرزمین ایران می 

، این )بخوانید دستگاِه گرفتِن جان

نحوه عملکرد این دستگاه . دستگاه غیراستاندارد چینی، به تعداد بسیار انبوھی وارد کشور می شود

الم خطر می گاز مونو اکسید کربن، شروع به اخطار و اع

 pbm 100 است و pbm 2000  یعنی

 .مرگ، یعنی اینکه اینجا چند نفر مرده اند و شما بیایید و جنازه ھا را بردارید

گی نفر از ھموطنانمان بر اثر گازگرفت

نفر، کسانی ھستند که دستگاه 

! ھشداردھنده گاز چینی را نصب کرده بودند، یعنی دستگاه ھشداردھنده نشت گاز را داشته اند

این ھمچنین براساس گزارشی که وزارت کشور در پایان سال گذشته اعالم کرد، ھزینه ای که مرگ 

حال آنکه جان یک انسان (میلیارد تومان بوده است

 ).قابل قیمت گذاری نیست و این رقم تنھا به صورت یک میزان نمادین وکلی اعالم می گردد

کرد این در حالیست که طبق برآورد کارشناسان، ھزینه تجھیز یک آزمایشگاه بزرگ برای تست عمل

تمامی دستگاه ھای ھشداردھنده نشت گاز داخلی و خارجی، پیش از ورود به بازار، چیزی در حدود 

شود تا افراد نسبت به درزبندی شکاف وجب میسرد شدن شدید ھوا م

ترین درجه وسیله گرمایشی خود استفاده کنند، در  ھا اقدام نموده و از باال سطوح باز در ساختمان

چنین مواردی ممکن است به دلیل احتراق ناقص و عدم کارکرد درست دودکش

ای داخل ساختمان نشت نماید و موجب مسمومیت و مرگ افراد بو بوده به فض رنگ و بی

ای است که افراد در حین خواب به  متأسفانه مکانیسم مسمومیت با این گاز به گونه

حالی ناشی از مسمومیت قادر به ھیچ  شوند و به دلیل کرخی و بی ھیچ وجه متوجه مسمومیت نمی

.

کاشانی، به استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، بازرسی مرتب دودکش و اطمینان از گرم 

بودن آن و در نظر گرفتن تھویه کافی در پیشگیری از مسمومیت با این گاز توصیه کرد و اظھار داشت

ھای افزایش آگاھی جامعه است ھای عمومی از بھترین راه اطالع رسانی و آموزش

  دستگاه ساخت چین؛ که ایرانیان را می کشد

یت عصر ایران، ورود فله ای کاالھای بی کیفیت چینی خسارات جبران ناپذیری را به 

این اجناس با ظاھری فریبنده و قیمتی بسیار . تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایرانی وارد می کند

پایین در مقایسه با محصوالت مشابه داخلی، بدون ھیچگونه نظارت و گزینشی وارد سرزمین ایران می 

بخوانید دستگاِه گرفتِن جان(یکی از این محصوالت، دستگاه ھشدار دھنده نشت گاز است 

دستگاه غیراستاندارد چینی، به تعداد بسیار انبوھی وارد کشور می شود

گاز مونو اکسید کربن، شروع به اخطار و اع pbm 2000 بدین گونه است که بعد از دریافت

 pbm 100کند، این در حالیست که آستانه خطر برای گاز مونو اکسید کربن

مرگ، یعنی اینکه اینجا چند نفر مرده اند و شما بیایید و جنازه ھا را بردارید

نفر از ھموطنانمان بر اثر گازگرفت ١٠٠٠طبق گزارش سازمان آتش نشانی، در سال گذشته حدود 

نفر، کسانی ھستند که دستگاه  ١۵٠جان خود را از دست داده اند که از این میزان، چیزی در حدود 

ھشداردھنده گاز چینی را نصب کرده بودند، یعنی دستگاه ھشداردھنده نشت گاز را داشته اند

ھمچنین براساس گزارشی که وزارت کشور در پایان سال گذشته اعالم کرد، ھزینه ای که مرگ 

میلیارد تومان بوده است ٢٠نفر بر جامعه تحمیل کرده است، بیش از 

قابل قیمت گذاری نیست و این رقم تنھا به صورت یک میزان نمادین وکلی اعالم می گردد

این در حالیست که طبق برآورد کارشناسان، ھزینه تجھیز یک آزمایشگاه بزرگ برای تست عمل

تمامی دستگاه ھای ھشداردھنده نشت گاز داخلی و خارجی، پیش از ورود به بازار، چیزی در حدود 

سرد شدن شدید ھوا م: مطلبی تصریح کرد

سطوح باز در ساختمان

چنین مواردی ممکن است به دلیل احتراق ناقص و عدم کارکرد درست دودکش

رنگ و بی که گازی بی

.شود  

متأسفانه مکانیسم مسمومیت با این گاز به گونه: وی تاکید کرد

ھیچ وجه متوجه مسمومیت نمی

.گونه تحرکی نیستند  

کاشانی، به استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، بازرسی مرتب دودکش و اطمینان از گرم مطلبی 

بودن آن و در نظر گرفتن تھویه کافی در پیشگیری از مسمومیت با این گاز توصیه کرد و اظھار داشت

 اطالع رسانی و آموزش

دستگاه ساخت چین؛ که ایرانیان را می کشد

یت عصر ایران، ورود فله ای کاالھای بی کیفیت چینی خسارات جبران ناپذیری را به به گزارش سا

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایرانی وارد می کند

پایین در مقایسه با محصوالت مشابه داخلی، بدون ھیچگونه نظارت و گزینشی وارد سرزمین ایران می 

 .شود

 

یکی از این محصوالت، دستگاه ھشدار دھنده نشت گاز است 

دستگاه غیراستاندارد چینی، به تعداد بسیار انبوھی وارد کشور می شود

بدین گونه است که بعد از دریافت

کند، این در حالیست که آستانه خطر برای گاز مونو اکسید کربن

مرگ، یعنی اینکه اینجا چند نفر مرده اند و شما بیایید و جنازه ھا را بردارید

 

طبق گزارش سازمان آتش نشانی، در سال گذشته حدود 

جان خود را از دست داده اند که از این میزان، چیزی در حدود 

ھشداردھنده گاز چینی را نصب کرده بودند، یعنی دستگاه ھشداردھنده نشت گاز را داشته اند

ھمچنین براساس گزارشی که وزارت کشور در پایان سال گذشته اعالم کرد، ھزینه ای که مرگ 

نفر بر جامعه تحمیل کرده است، بیش از  ١٠٠٠

قابل قیمت گذاری نیست و این رقم تنھا به صورت یک میزان نمادین وکلی اعالم می گردد

 

این در حالیست که طبق برآورد کارشناسان، ھزینه تجھیز یک آزمایشگاه بزرگ برای تست عمل

تمامی دستگاه ھای ھشداردھنده نشت گاز داخلی و خارجی، پیش از ورود به بازار، چیزی در حدود 



میلیون تومان می باشد و این رقم در مقابل میزان خسارت وارده در ھر سال بسیار ناچیز است 

ھمکاری و  ولی متاسفانه تاکنون موسسه استاندارد و تحقیقات و دیگر سازمان ھای ذیربط، ھیچگونه

                   

 

میلیون تومان می باشد و این رقم در مقابل میزان خسارت وارده در ھر سال بسیار ناچیز است 

ولی متاسفانه تاکنون موسسه استاندارد و تحقیقات و دیگر سازمان ھای ذیربط، ھیچگونه

 .مساعدتی را انجام نداده اند

  به راستی، جان یک ھموطن چقدر ارزش دارد؟؟؟؟

                 

    

میلیون تومان می باشد و این رقم در مقابل میزان خسارت وارده در ھر سال بسیار ناچیز است  ١٠٠

ولی متاسفانه تاکنون موسسه استاندارد و تحقیقات و دیگر سازمان ھای ذیربط، ھیچگونه

مساعدتی را انجام نداده اند

 

به راستی، جان یک ھموطن چقدر ارزش دارد؟؟؟؟

  


