Mürgistused lastel:
ravimid ja
kemikaalid kodus
Mürgistusteabekeskuse eesmärgiks
on kiire adekvaatse nõustamise kaudu
ägedate mürgistusjuhtumite tagajärjel
inimeste haigestumise, tervisekahjustuste
ja suremuse vähendamine. Keskustes töötavad
rahvusvahelise mürgistusteabekoolituse läbinud
ja pikaaegse töökogemusega arstid ja õed
erakorralise meditsiini ning anesteesia- ja
intensiivravi valdkonnast.

Laste mürgistusi toimub
kõige enam 1–3 aastastega!
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Kuidas juhtub?

Õuest või toast
leitud tubakatooted
põhjustavad lastele
mürgistusi!

Laps õpib matkides
Oleneb lapse arengufaasist, maitsmine
on väikelaste arengu normaalne osa:

Lapsed leiavad sigarette, konisid,
suitsetamisest loobumiseks mõeldud
plaastreid, närimiskummi oma kodust,
aiast, tuttavate pool külas olles,
mänguväljakutelt. Enam juhtub selliseid
õnnetusi suvisel ajal.

• mängu käigus teiste laste söötmine
• heamaitselised ravimid, healõhnalised
kemikaalid, ahvatlevad pakendid,
värvilised lilled, taimed, marjad.

Miks juhtub?

Lastega kodudes on kemikaalid
kraanikausi all kapis ohtlikud

1 sigarett, üle 3 sigaretikoni, 1 sigarikoni,
näpuotsatäis nuusktubakat või mistahes
kogus nikotiini sisaldavat närimiskummi
võib põhjustada mürgistust.

On vales kohas
Pakendid on sarnased

Ravimid

Kemikaal valatakse
ümber käepärasesse
joogitaarasse
Vaid ligi 15% lastega toimuvatest mürgistustest
leiab aset väljaspool kodu

Kemikaalid aias
Pestitsiidid, väetised, kahjuritõrjevahendid on väga mürgised ning
nõuavad kasutamisel ja ülejääkide
realiseerimisel äärmist ettevaatlikkust.

Kasuta kaitsekindaid!
Hoia aiakemikaale
originaalpakendis lastele
kättesaamatus kohas!

Kemikaalid kodus
Hooajaliste riiete säilitamisel kasutatavad
koitõrjevahendid on mürgised.
Hoia need laste käeulatusest kaugemal!
Puhastustöödel kasutatavad kemikaalid
võivad olla söövitavad ja tekitada
mürgistust. Ohtlik on kemikaalidega
töötada kinnises ventilatsioonita ruumis –
mürgised on ka kemikaalide aurud!
Süsivesinikud (süütevedelikud, bensiinid,
putukatõrjevahendid, majapidamisgaasid) on valel kasutamisel ohtlikud!
Peale süütevedeliku kasutamist pane
pudel lastele kättesaamatusse kohta!
Sääsetõrjevahendi kasutamisel toimi
mõõdutundega – ära määri last sellega
üleni kokku, toimeaine imendub hästi
läbi naha ja võib põhjustada
tõsist mürgistust!

Lapsed leiavad ravimeid kodust laua
pealt, külaliste poolt maha ning toolile
pandud kottidest. Samuti võivad tabletid
vedeleda tänaval.
Paljud täiskasvanute ravimid võivad
juba ka väga väikeses annuses
(1–2 tabletti, 1–2 teeluisikatäit)
manustatuna põhjustada lastel
üliraskeid, isegi surmaga
lõppevaid mürgistusi.

Eriti ohtlikud on erinevad
südamehaiguste ravimid,
antidepressandid
ja valuvaigistid.
Õpeta lapsele ravimitega
kaasnevaid ohte!
Peale ravimi tarvitamist sulge pakend
hoolikalt ning pane vähemalt 1,5 m
kõrgusele lukustatavasse kappi!
Ära hoia ravimeid lastele kättesaadavates kohtades (öökapil,
vannitoakapis, köögilaual)!
Jälgi, et külalised ei jätaks oma käekotte
lastele kättesaadavatesse kohtadesse,
kuna need võivad sisaldada ravimeid.

Esmaabi kemikaali allaneelamisel:
Allaneelamisel loputa suu ja kontrolli võimaliku söövituse suhtes
Anna väikeste lonksude kaupa juua (vett)
Mitte mingil juhul ei tohi: ajada oksendama, neutraliseerida!

