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Bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, ľahší ako vzduch

 Obsah v atmosfére: 0,001% (10 ppm)

Zdroj CO: vzniká ako produkt spaľovania v peciach, 
kotloch a zariadeniach spaľujúcich plynné, kvapalné 
a tuhé palivá

 Hb + CO = karbonylhemoglobín → viaže sa na červené 

krvinky

 Väzba CO je 300x silnejšia než väzba O2 

Oxid uhoľnatý - CO
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Prejavy: závisia od koncentrácie, dĺžky expozície, 
telesnej aktivity a vnímavosti jedinca

 bolesti hlavy, nauzea, zvracanie, závraty, hučanie 
v ušiach, sčervenanie tváre, bolesti končatín, 
búšenie srdca, kŕče, kolaps...

Anamnéza: od postihnutého, od svedkov

Podozrenie na otravu CO:

 Uzavreté priestory

 Vykurovacie obdobie 

 Viac postihnutých v danom priestore

Cielene pátrame po možnom zdroji CO

Otrava CO 
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Oxid uhoľnatý je jed, ktorý zapríčinil 
pravdepodobne najviac otráv v histórii ľudstva

Ozdravenie po akútnej otrave CO môže nastať v 
priebehu niekoľkých dní

 Nervové alebo psychické poruchy pretrvávajú dlhšie

 V niektorých prípadoch dochádza aj k celoživotným 
poruchám

História
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Štádiá otravy CO
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ŠTÁDIUM VEDOMIE NEUROLOGICKÝ

NÁLEZ

VEGETATÍVNE 

PRÍZNAKY

OBEH DÝCHANIE

I. Pri vedomí Negat.

Bolesť hlavy

Nauzea

Zvracanie

Bez zmeny Bez zmeny

II. Pri vedomí
Pozit. extrapyramídové

a pyramídové príznaky

Bolesť hlavy

Nauzea

Zvracanie

Bez zmeny Bez zmeny

III.
Somnolencia

Sopor

Pozit. extrapyramídové

a pyramídové príznaky
Zvracanie

Hypertenzia

Tachykardia
Hyperventilácia

IV. Kóma
Pozit. extrapyramídové

a pyramídové príznaky
Žiadne

Hypertenzia

Tachykardia

Hypotenzia

Bradykardia

Asystólia

Hyperventilácia

Hypoventilácia



Koncentrácia CO
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Koncentrácia CO Účinky a prejavy 

100 ppm (0,01%) Slabé bolesti hlavy po 2-3 hodinách 

400 ppm (0,04%) Slabé bolesti hlavy po 1-2 hodinách,
silnejšie po 2-3 hodinách 

1600 ppm (0,16%) Silné bolesti hlavy, zvracanie po 20     
minútach, smrť po 2 hodinách 

6400 ppm (0,64%) Silné bolesti hlavy, strata vedomia po 1-2  
minútach, smrť do 10-15 minút 

12800 ppm (1,28%) Smrť do 1-3 minút

15 ppm = Ø hodnota CO v domácnostiach, kde sa 

používajú plynové sporáky, plynové kotly a iné 

vykurovacie zariadenia



Otrava CO
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Preventívne opatrenia: detektory CO

 Liečba:

 kyslík alebo hyperbarická komora



Detektor CO
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 Prenosný jednoúčelový plynový detektor            
SCOTT PROTEGE ZM

 Non-stop prevádzka 2 roky (bezúdržbový)

 Prevádzková teplota -30°C do +50°C

 Hmotnosť 76 g

 Hodnota CO nad 35 ppm

vydáva akustický signál

vibruje

blikajú LED diódy



Detektor CO
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3 LED svetlá

Zvukový alarm
(95 db)

Tlačidlo aktivácie
detektora

Senzor

LCD displej
(hodnoty ppm 
alebo životnosť
prístroja)

Hodnotová škála CO: 
(1-300 ppm)



10.12.2016 o 17:32:38

Výzva KOS: v rómskej osade 36r. žena – dyspnoe

Príjazd na adresu: 17:36

Situácia na mieste udalosti:

 po cca 1 minúte sa zapol alarm detektora CO

 hodnota CO 28 ppm (spontánne sa vypol pred 
budovou)

 v miestnosti bola piecka na drevo, bolo cítiť zápach, 
mali problémy s komínom

 pacientka bola premiestnená do inej miestnosti,        
kde sa zrealizovalo vyšetrenie

„Komín“
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„Komín“ 
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OA, LA, AA: bpn

TO: cca týždeň bolesti hrdla (Azitromycin) 

 niekoľko dní bolesti brucha, opakovane zvracala

 pred príchodom RZP mala dyspnoe a triasla sa

VF: TK 113/73,  P 80/min, DF 18/min,             
SpO2 97-98%, TT 36,6 °C

 EKG nehodnotiteľné (nepokoj pacientky)

 po zaistení i.v. vstupu bola transportovaná na 
internú ambulanciu v Rožňave 

Dg.: Infekt DC a nevoľnosť

Susp. otrava CO 



7.12.2016 o 20:43:15

Výzva KOS: kolaps

Príjazd na adresu: 21:03

Situácia na mieste udalosti:

 pekáreň v pivničných priestoroch

 na zemi leží pacientka po kolapse, už je pri vedomí

 požiadavka na ošetrenie druhej pacientky
s bolesťami hlavy, nevoľnosťou a zvracaním

 po vstupe do miestností pekárne sa opakovane zapol 
alarm detektora CO (spontánne sa vypol na chodbe)

 miestnosti boli odvetrané a pacientky premiestnené      

„Pekáreň“  
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OA: Hypertenzia, LA: Prindex, Tensiomin p.p.      
AA: neguje

TO: mala mierne bolesti hlavy, 1x zvracala, preto si 
sadla a viac si nepamätá, našli ju ležať na zemi, pri 
príchode posádky bola už pri vedomí 

 po odvetraní miestnosti sa stav pacientky zlepšil

VF: GCS 15b, TK 128/85, DF 16/min, Glyk. 5,6 

 EKG: fibrilácia predsiení, SF 126/min  

 po zaistení i.v. vstupu bola transportovaná na 
internú ambulanciu v S. Ľubovni

Dg.: Stav po kolapse a susp. otrava CO

 počas transportu inhalácia O2 

Pacientka č. 1
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OA, LA: bpn, AA: alergia na ražnú múku 

TO: pacientka pociťovala ťažobu, mala pocit na 
odpadnutie, bolela ju hlava a bola rozrušená           
z kolapsu kolegyne

VF: GCS 15b, TK 140/90, DF 16/min, Glyk. 5,4

 EKG: sínusový rytmus, SF 115/min

 po zaistení i.v. vstupu bola transportovaná na 
internú ambulanciu v S. Ľubovni

Dg.: Nauzea a susp. otrava CO

 počas transportu inhalácia O2 

Pacientka č. 2
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ZoZZSO
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PREVENCIA!

Detektor CO je súčasťou vybavenia posádky ZZS      
vo Falck Záchranná a.s.

 ochrana zdravia zamestnancov

POSTUP PRI ALARME DETEKTORA

 Okamžite opustiť priestor, pokiaľ je to možné tak 

aj s pacientom

 Cez príslušnú KOS informovať HaZZ  

 Zmeranie hladiny CO 

 Odvetranie priestorov

 Identifikácia a odstránenie zdroja

Prax
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Ďakujeme za pozornosť 

salayová@falck-zachranna.sk
debnarikova@falck-zachranna.sk


