
KAIP ELGTIS ESANT ORO UKAIP ELGTIS ESANT ORO UŽŽTERTERŠŠTUMUI DTUMUI DĖĖL L 
MIMIŠŠKKŲŲ IR DURPYNIR DURPYNŲŲ GAISRGAISRŲŲ

Jeigu esate ar gyvenate arti deganJeigu esate ar gyvenate arti deganččiiųų mimišškkųų ir/ar ir/ar 
durpyndurpynųų, sandariai u, sandariai užždarykite duris ir langus, darykite duris ir langus, 
uužžkamkamššykite juos drykite juos drėėgnu audiniugnu audiniu

Nesiartinkite prie deganNesiartinkite prie deganččiiųų mimišškkųų ar durpynar durpynųų, nes , nes 
galite apsinuodyti anglies monoksido (CO) dujomisgalite apsinuodyti anglies monoksido (CO) dujomis!!

Anglies monoksidasAnglies monoksidas-- bespalvbespalvėės, bekvaps, bekvapėės, s, 
beskonbeskonėės, kvs, kvėėpavimo takpavimo takųų nedirginannedirginanččios dujos, ios dujos, 
papažžeideidžžianianččios beveik visas organizmo sistemas, ios beveik visas organizmo sistemas, 
ypaypačč deguonies badui jautrias smegenisdeguonies badui jautrias smegenis

Kuo greiKuo greiččiau nutraukite kontaktiau nutraukite kontaktąą su nuodingomis su nuodingomis 
dujomis, o nukentdujomis, o nukentėėjusjusįįjjįį iiššveskite ar iveskite ar iššnenešškite ikite išš
gaisro gaisro žžidinio idinio įį gryngrynąą ororąą, nes, nes
PagrindinPagrindinėė apsinuodijimo anglies monoksidu apsinuodijimo anglies monoksidu 
gydymo priemongydymo priemonėė yra yra deguonis
simptomai, pasitraukus isimptomai, pasitraukus išš gaisro gaisro žžidinio, praeina idinio, praeina 
savaime per kelias valandas savaime per kelias valandas 
Jei iJei iššneneššus us įį gryngrynąą ororąą nukentnukentėėjusiojo bjusiojo būūklklėė
negernegerėėja ar progresuoja minja ar progresuoja minėėti simptomai kuo ti simptomai kuo 
skubiauskubiau kreipkitkreipkitėės s įį asmens sveikatos prieasmens sveikatos priežžiiūūros ros 
įįstaigstaigąą

DidDidžžiausias pavojus diausias pavojus dėėl nudegiml nudegimųų ir nuodingir nuodingųų degimo degimo 
dujdujųų įįkvkvėėpimo yra:pimo yra:

–– gaisrgaisrąą gesinantiems asmenimsgesinantiems asmenims
–– arti liepsnojanarti liepsnojanččiiųų mimišškkųų ir/ar durpynir/ar durpynųų

gyvenantiems asmenims gyvenantiems asmenims 

Smilkstant ar degant miSmilkstant ar degant mišškams ir durpynams, pavkams ir durpynams, pavėėjui jui 
nusidriekia unusidriekia užžddūūminimo zona, o susidarminimo zona, o susidaręę ddūūmai kelia mai kelia 
dvigubdvigubąą pavojpavojųų žžmogaus sveikatai, nes dmogaus sveikatai, nes dėėl aukl aukšštos tos 
temperattemperatūūros gaisro metu susidarros gaisro metu susidaręę garai gali sukelti garai gali sukelti 
kvkvėėpavimo takpavimo takųų (nosies gleivin(nosies gleivinėės, burnos, trachs, burnos, trachėėjos, jos, 
bronchbronchųų) nudegim) nudegimąą

Nudegimas Nudegimas -- tai minktai minkššttųųjjųų audiniaudiniųų pakenkimas, pakenkimas, 
atsiradatsiradęęs ds dėėl aukl aukšštos temperattos temperatūūros poveikio. ros poveikio. 
Nudegimo laipsnis priklauso nuo kontakto su didelNudegimo laipsnis priklauso nuo kontakto su didelėės s 
temperattemperatūūros garais laiko. Neretai terminiai kvros garais laiko. Neretai terminiai kvėėpavimo pavimo 
taktakųų nudegimai yra priskiriami sunkinudegimai yra priskiriami sunkiųų nudegimnudegimųų
kategorijaikategorijai

DDėėl savo natl savo natūūralios kilmralios kilmėės meds medžžiai ir durpiai ir durpėės savo s savo 
sudsudėėtyje neturi jokityje neturi jokiųų sintetinisintetiniųų medmedžžiagiagųų, tod, todėėl jiems l jiems 
degant labai nuodingos dujos nesusidarodegant labai nuodingos dujos nesusidaro
Simptomai priklauso nuo apsinuodijimo sunkumo Simptomai priklauso nuo apsinuodijimo sunkumo 
LengvLengvųų apsinuodijimapsinuodijimųų atvejais atsirandaatvejais atsiranda::

–– galvos skausmasgalvos skausmas
–– svaigimassvaigimas
–– pulsavimas smilkiniuose pulsavimas smilkiniuose 
–– ūžūžimas ausyse imas ausyse 
–– dadažžnas nas kvkvėėpavimaspavimas
–– šširdies plakimasirdies plakimas
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