
Отравяне с 
въглероден оксид 

(СО): какви са 
симптомите?

Главоболие, гадене, замаяност, 
задух, колапс, загуба на съзнание.

Какво да направите при инцидент
Ако имате съмнения, че се отделя въглероден 
оксид, следвайте контролния списък: 

• изключете или загасете източника на 
топлина/уреда, ако това е безопасно

• проветрете дома си, като отворите 
прозорците и вратите, и излезте навън на 
свеж въздух

• потърсете медицинска помощ, ако Ви 
призлява

• не включвайте източниците на топлина/
уредите, докато не бъдат ремонтирани (или 
за комините/димоотводите – до тяхното 
почистване) от квалифициран специалист

Ако Вие или семейството Ви почувства някой 
от изброените по-горе симптоми и ако смятате, 
че може да сте вдишали СО, непременно 
потърсете спешна помощ от Вашия лекар 
или в център за спешна медицинска помощ. 
Поискайте да Ви се вземе кръвна или 
дихателна проба за установяване на наличието 
на СО. Имайте предвид, че СО се отделя 
бързо от кръвта и пробите може да се окажат 
недостатъчно точни, ако се вземат повече от 
четири часа след края на обгазяването. 

 www.southerntrust.hscni.net/livewell/1537.htm

www.hseni.gov.uk/topic/carbon-monoxide

www.hseni.gov.uk/articles/carbon-monoxide
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Въглеродният оксид е опасен за всички, 
но някои групи хора са по-уязвими от 
други. Това са бебетата и малките деца, 
бременните жени, хората с хронични 
сърдечни заболявания и тези с дихателни 
затруднения, като например астма. 

Как да се предпазите от 
въглеродния оксид
Поддържайте в изправност уредите си, 
работещи на гориво.
Монтирайте звукова аларма за въглероден 
оксид.
Не възпрепятствайте вентилацията.
Запознайте се с признаците и симптомите.

За въглеродния оксид (тихия убиец)
Не се вижда.
Не мирише.
Не се чува.
Не се усеща на вкус. 
Може да бъде спрян.

Източници на въглероден оксид
Запушен комин или димоотвод
Отоплителна печка/котел
Отработени газове
Готварска печка
Преносим отоплителен уред/камина
Сушилня за дрехи/водонагревател
Барбекю/скара

(Approx £15-20.00)  
(лв 35.00-45.00 
Bulgarian Lev)


