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ggáázz ffoorrdduull  eellőő  aa  mmuunnkkaahheellyyéénn??  

                                                                                VVééddjjee  eeggéésszzssééggéétt!!  
 

A  szén-monoxid  ––  mmááss  nnéévveenn  széngáz -  mérgező, színtelen, szagtalan gáz.  

A széntartalmú anyagok – pl. földgáz, benzin, kerozin, olaj, propángáz, szén, fa – 
tökéletlen égésekor termelődik.   

 

Szén-monoxid  veszély előfordulhat: 
 kazánházakban, kohók, kemencék, dokkok környezetében, 
 olajfinomítókban, papíriparban, acélgyártásnál, 
 minden tűznél, 
 a leggyakoribb expozíciós források a belsőégésű motorok 

(gépkocsik, munkagépek).  
 

VVeesszzééllyyeezztteetteetttt  ffooggllaallkkoozzáássookk::  

 kohó és öntödei munkások 
 hegesztők, 
 autószerelők, motorkezelők,  
 tűzoltók, 
 vámosok, rendőrök, taxisok 
 alagútfelügyelők, karbantartók, 

 szerves kémiai szintézissel foglalkozók. 

 

A szén-monoxid  ÉÉSSZZRREEVVÉÉTTLLEENNÜÜLL  belélegezhető és  MMÉÉRRGGEEZZÉÉSSTT okozhat! 

 

Hogyan károsít a szén-monoxid? 
A belélegzett szén-monoxid  erősen kötődik az oxigén helyére a vérben, az oxigént kiszorítja, 

ezért aa  sszzíívv  aazz  aaggyy  ééss  aa  ttööbbbbii  éélleettffoonnttooss  sszzeerrvv  nneemm  jjuutt  eelléégg  ooxxiiggéénnhheezz..  

Ha sok szén-monoxid  van jelen, ppeerrcceekk  aallaatttt eesszzmméélleettlleennssééggeett  ééss  ffuullllaaddáásstt okozhat, 

                                                                                                            FFIIGGYYEELLMMEEZZTTEETTŐŐ  TTÜÜNNEETTEEKK  NNÉÉLLKKÜÜLL!!!!!!  
  

A szén-monoxid mérgezés  tünetei: a  mellkasban sszzoorrííttóó  éérrzzééss,,  ffeejjffáájjááss,,  

ffáárraaddttssáágg,,  sszzééddüüllééss,,  áállmmoossssáágg,,  hháánnyyiinnggeerr,,  ha tovább tart az expozíció, a tünetek 

rosszabbodnak, hháánnyyááss,,  zzaavvaarrttssáágg,,  iizzoommggyyeennggeesséégg  eesszzmméélleettlleennsséégg  következik be.    

Hamarabb lépnek fel a tünetek a gyermekeken, időseken, szív és tüdőbetegeken, 
dohányzókban (akiknek egyébként is emelkedett a vér szén-monoxid szintje), és nagy 
tengerszint feletti magasságban. Különösen veszélyeztetettek a magzatok. 
 

A szén-monoxid  mérgezés vviisssszzaaffoorrddíítthhaattóó, ha iiddeejjéébbeenn észreveszik. - DDEE:: az akut  

mérgezés a nagy oxigén igényű aaggyy  ééss  sszzíívv  MMAARRAADDAANNDDÓÓ  kkáárroossooddáássáátt okozhatja! 

 



MMiitt  kkeellll  tteennnnii szén-monoxid mérgezés ggyyaannúújjaa  eesseettéénn??  

  

  FFrriissss  lleevveeggőőrree,,  aa  sszzaabbaaddbbaa kell vinni a mérgezettet  AAZZOONNNNAALL!!   

  HHíívvnnii  kkeellll  aa MMEENNTTŐŐKKEETT  ééss  ffeellttééttlleennüüll  jjeelleezznnii  kkeellll  aa  sszzéénn--mmoonnooxxiidd  

mméérrggeezzééss  ggyyaannúújjáátt!!  

  Ha a mérgezett lélegzik: 110000  %%  ooxxiiggéénntt kell belélegeztetni, ha kéznél van! 

  Ha a mérgezett nem lélegzik: úújjrraaéélleesszzttéésstt  kkeellll  kkeezzddeennii!!  
 

FFiiggyyeellmmeezztteettééss!!  
 A mentést végző személy is veszélynek lehet kitéve mentés közben! 
 
 

A   szén-monoxid  mérgezés   MMEEGGEELLŐŐZZÉÉSSEE 
 

MMiitt  tteehheett  aa  mmuunnkkáállttaattóó??  

 Megfelelő sszzeellllőőzztteettőő  rreennddsszzeerrtt kell alkalmazni! 

 A kkéésszzüülléékkeekkeett,,  ggééppeekkeett, amelyek működés közben szén-monoxidot  képezhetnek, 

kkaarrbbaann  kkeellll  ttaarrttaannii!! 

 Az olajjal üzemelő készülékeket elektromosra kell cserélni, ha lehet. 

 NNEEMM  SSZZAABBAADD  rroosssszzuull  sszzeellllőőzzőő  hheellyyiissééggeekkbbeenn olajjal/gázzal üzemelő készülékeket 

használni! 

 Ha mméérrggeezzééssvveesszzééllyy előfordulhat, hangjelzéssel riasztó sszzéénn--mmoonnooxxiidd  mmoonniittoorrookkaatt  

kell alkalmazni! 

 Rendszeresen mméérrnnii  kkeellll  aa  lleevveeggőőbbeenn  aa  sszzéénn--mmoonnooxxiidd koncentrációt! 

 MMeeggffeelleellőő  vvééddőőeesszzkköözztt kell biztosítani, ha veszélyes koncentrációk fordulnak elő! 

 Ha zzáárrtt  hheellyyeenn kell szén-monoxid veszély gyanújában dolgozni, biztosítani kell, a 

megfelelő ooxxiiggéénn  eellllááttáásstt a helyszínre való bbeellééppééss  eellőőtttt!! 
 

MMiitt  tteehheett  aa  ddoollggoozzóó?? 

 JJeelleenntteennii  kkeellll  mmiinnddeenn  hhiibbáátt,, ami szén-monoxid felszabadulást okozhat! 

 Figyelni a sszzeellllőőzzééss megfelelőségre!  

 ZZáárrtt  hheellyyeenn kerülje az olajjal/gázzal működő készülékek használatát! 

  HHaasszznnáálljjaa  aazz  eellőőíírrtt  VVÉÉDDŐŐEESSZZKKÖÖZZTT!!  

  Lehetőleg  NNEE  ddoohháánnyyoozzzzoonn!!  Ezzel is szén-monoxid jut a tüdejébe.  

 AAZZOONNNNAALL  jjeelleenntteettnnii  kkeellll,,  hhaa  sszzééddüülléésstt,,  áállmmoossssáággoott  éérreezz, 

ezek a mérgezés bevezető tünetei lehetnek! 

 AAZZOONNNNAALL  eell  kkeellll  hhaaggyynnii a veszélyeztetett területet, szén-monoxid 

mérgezés legkisebb gyanúja esetén is!  

 Ha tünetei vannak, kköözzöölljjee  aazz  oorrvvoossssaall  aa  sszzéénn--mmoonnooxxiidd  mméérrggeezzééss  

lleehheettőőssééggéétt!! 


