Veiligheidsinformatie

Helium
De gevaren van helium(gas)

Iedereen heeft het weleens op televisie of
internet gezien, meegemaakt op een feestje,
ervan gehoord of zelf gedaan... als je een
teug helium(gas) inademt, dan krijg je een
Donald Duck of Smurfen-stemmetje. Het lijkt
grappig, maar het inademen van dit gas is en
blijft gevaarlijk. Soms zelfs levensgevaarlijk!

Eigenschappen

Helium is een heel licht (edel)gas. Het is niet
brandbaar en niet giftig. Helium kun je ook
niet ruiken, zien, horen of voelen. Door het
inademen ervan, verandert de resonantie in
de spraakholte. Omdat de snelheid van
geluid in helium driemaal sneller gaat als
normaal in zuurstof, veranderen dus ook de
klanken.

Het ingeademde helium neemt in de longen
namelijk de plaats in van zuurstof.

De gevaren van helium

Ingeademde helium kan leiden tot een
beperkte mobiliteit, bewusteloosheid,
verstikking en zelfs een plotselinge dood.
Bewusteloosheid kan leiden tot een
ademstilstand en daarmee gebrek aan
zuurstoftoevoer naar de hersenen. Gevolg
kan zijn een onherstelbare schade aan het
centrale zenuwstelsel, met levenslange
verlamming of dood tot gevolg. Zelfs het
kortstondig inademen van helium kan tot
verstikking leiden, terwijl het slachtoffer dat
niet eens beseft. Wereldwijd heeft het voor
de grap inademen van helium al meerdere
levens geëist!

Waarschuwen voor helium!

Het bewust inademen, inhaleren of inslikken
van gassen wordt altijd afgeraden. Maar doe
dit vooral nóóit met helium, hoe leuk het ook
lijkt of klinkt! En als u ziet dat mensen dit
doen, waarschuw hen dan voor de gevaren.

Helium is zeven maal lichter dan zuurstof.
Daarom blijft helium na inademing achter in
de longen en het bloed, waardoor de opname
van zuurstof ernstig kan worden bemoeilijkt.
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