ESMAABIVÕTTED MÜRGISTUSTE KORRAL
Suukaudselt manustatud kemikaal
Suud loputada ja teralised ained pesta limaskestadelt, nahalt maha
dada: täiskasvanule maksimaalselt 240 ml; lapsele maksimaalselt 15
ml/kg. Täpsemate tegevusjuhiste saamiseks helista mürgistusinfoliinile
NB!
Kui on teada õnnetuse põhjustanud aine, kontrollige toote märgistust
mikus 2 kuni 11,5 on ärritavad. pH <2 on söövitavad happed ja >11,5
söövitavad alused.
Võta saastunud riided seljast vältides täiendavat kokkupuudet kemikaalivalu, põletushaavade või põletiku tekkimise korral tuleb pöörduda koheselt

Loputa silmi koheselt rohke veega vähemalt 15 minutit (söövitavate ainete

Toimeta kannatanu värske õhu kätte. HOIDU ise mürgise aine sissetugev köha, õhupuudus või muud sümptomid - täpsemate tegevusjuhiste saamiseks helista mürgistusinfoliinile 16662 või 112.

AKTIIVSÖE MANUSTAMINE
Allaneelatud ainete mürgistusohu puhul on üldiseks kodus koheselt antavaks ravimiks aktiivsüsi, mis õigeaegselt antuna võib takistada suu kaudu
võetud aine imendumist organismi, vähendades seeläbi mürgistusohtu.
Aktiivsütt tuleks manustada võimalikult kiiresti, soovitatavalt esimese 30
AKTIIVSÜTT EI TOHI ANDA ILMA ARSTI VÕI INFOLIINIGA 16662
KONSULTEERIMATA. AKTIIVSÜSI AI AITA ABSOLUUTSELT KÕIKIDE
MÜRGISTUSTE KORRAL!

Aktiivsöe tablettide orienteeruvad kogused:

· Apteekides on müügil peamiselt 250 mg-sed aktiivsöe tabletid.
· Täiskasvanu annus on orienteeruvalt 50 g = 200 tabletti, 10-kilose lapse
annus on 10 g = 40 tabletti
· Aktiivsöe pulbri Carbomix pudel on 50 g, mis on täiskasvanu annus,
lapse annus on 3 spl / 10 kehakaalu kilogrammi kohta ehk siis nt 10 kg
kaaluvale lapsele 3 spl, 20 kg kaaluvale lapsele 6 spl jne.

Soovitused aktiivsöe manustamiseks (eriti lastele):

· purusta tabletid väikeses koguses vees;
· sega kogu aktiivsöe annus mingi heamaitselise toidu sisse (jogurt, jäätis,
piim, limonaad vms.);
· jälgi, et toidu kogus ei ületaks kogust, mida laps suudab tavaliselt ära
süüa.

Aktiivsütt ei tohi manustada:

· teadvushäirega või teadvuseta patsiendile kodustes tingimustes, kuna
patsient võib selle tagajärjel lämbuda;
· alkoholi, petrooleumitooteid või söövitavaid aluseid ja happeid joonud
patsientidele, ka fluori; tsüaniidi; metallide (nt raud ja liitium) mürgisuste
korral, kuna aktiivsüsi neid aineid ei seo ning võib mürgistuse kulgu
raskendada. Soovituste aluseks on RV ravijuhised:
https://www.16662.ee -> Tervishoiutöötajale ->
-> Rahvusvahelised ravijuhised

