
TLENEK WÊGLA (CZAD) to silnie truj¹cy gaz, który powstaje w wyniku 

niepe³nego spalania wielu paliw (m.in. oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, 

wêgla, ropy, drewna), spowodowanego dop³ywem zbyt ma³ej iloœci tlenu. Jest 

bezbarwny, bezwonny i l¿ejszy od powietrza, dziêki czemu szybko siê 

rozprzestrzenia  dlatego czêsto nazywa siê go „cichym zabójc¹”. Nastêpstwem 

ostrego zatrucia czadem mo¿e byæ nieodwracalne uszkodzenie oœrodkowego 

uk³adu nerwowego,  niewydolnoœæ  wieñcowa,  zawa³,  œmieræ. 
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natychmiast zapewnij mu dop³yw œwie¿ego powietrza,

 jak najszybciej przenieœ go w bezpieczne miejsce – na zewn¹trz budynku,

 rozluŸnij jego ubranie,

 je¿eli nie oddycha natychmiast rozpocznij sztuczne oddychanie oraz masa¿ serca,

 wezwij pomoc: pogotowie ratunkowe -  , stra¿ po¿arna –  lub .

Jak pomóc poszkodowanemu?

• 

•

•

•

• 999 998 112

Jak unikn¹æ zatrucia czadem?

•

•

•

•

•

• 

•

 zadbaj o prawid³owe wykonanie instalacji kominowej i wentylacyjnej, 

 monta¿ urz¹dzeñ i systemów grzewczych powierz specjalistom, 

 w³aœciwie eksploatuj urz¹dzenia i dbaj o ich stan techniczny, 

bior¹c k¹piel,  zostaw uchylone okno lub lufcik, 

 zainstaluj czujniki tlenku wêgla.

 dokonuj regularnych przegl¹dów instalacji wentylacyjnej oraz przewodów 

kominowych: gdy dom jest ogrzewany wêglem lub drewnem -  min. raz na 

3 miesi¹ce, jeœli gazem ziemnym lub olejem opa³owym – raz na pó³ roku, 

 zapewnij sta³y dostêp œwie¿ego powietrza i swobodny odp³yw spalin 

— nie  zas³aniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych w pomieszczeniach,  

Jakie s¹ objawy zatrucia tlenkiem wêgla?

•

•

• 

• 

• 

• 

• 

 ból g³owy, 

 ogólne os³abienie i znu¿enie,

dusznoœci, 

trudnoœci z oddychaniem/przyspieszony, nieregularny oddech, 

sennoœæ, 

nudnoœci, 

zaburzenia orientacji.

dokonuj regularnych przegl¹dów instalacji wentylacyjnej oraz przewodów 

kominowych: gdy dom jest ogrzewany wêglem lub drewnem -  min. raz na 

3 miesi¹ce, jeœli gazem ziemnym lub olejem opa³owym – raz na pó³ roku, 

zapewnij sta³y dostêp œwie¿ego powietrza i swobodny odp³yw spalin 

— nie  zas³aniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych w pomieszczeniach,
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