
Igal aastal pöördub mürgistusinfoliinile enam kui 
50   inimest peale kokkupuudet kemikaaliga, mis 
oli oma õigest pakendist valatud märgistamata 
või teisiti märgistatud taarasse. Kui muidu on 
olmekeemia mürgistused levinud kõige rohkem 
väikelaste seas vanuses 1-3 aastat, siis valest pakendist 
tingitud mürgistused on levinud pigem täiskasvanute seas.

Miks on kemikaalide hoiustamiseks ümber 
valamine/ märgistamata nõusse jätmine ohtlik?

• Teised ei tea, mis kirjadeta pudelis sisaldub ja ka kallaja ise võib 
unustada. Originaalpudelil on alati märgistus aine ohtlike oma-
duste kohta, mis juhuslikult võetud pakendil puudub või on isegi 
eksitav. Sellise kemikaali kogemata neelamisel puuduvad andmed 
aine keemilise koostise ja söövitavate omaduste kohta, mis ras-
kendab  õige meditsiiniabi osutamist.

• Inimesel võib küll meelde tulla näiteks et pudelis oli põrandapesu-
vahend, taimekaitse vahend, välispidine veterinaarravim aga selli-
ne üldine grupp ei anna piisavalt infot mürgistuse raskusastme ja 
kõige õigema ravitaktika määramiseks.

• Paljud pesuained lõhnavad magusalt ja meenutavad värvilt ja kon-
sistentsilt mahla, joogikontsentraati või smuutit.

• Mitte kõik mürgised ained ei maitse halvasti – eluohtlik etüleeng-
lükool (antifriis), ka dietüleenglülool (pidurivedelik) on magus ja 
enamasti ka värviline.

• Joogipudelisse kallamine annab teistele vale signaali turvalisusest. 
Värviline vedelik limonaadipudelis = limonaad?

• Tugeva janutundega või ka alkoholijoobes inimene haarab sageli 
riiulilt või laualt esimese läbipaistva vedelikuga pudeli või klaasi ja 
jõuab juua mitu lonksu enne kui vale maitset märkab.

• Tootja väljastab söövitavaid aineid enamasti lapsekindla korgiga. 
Kallates toote ümber suvalisse pudelisse see kaitse puudub ja uu-
dishimulik laps avab pudeli kiiresti. 

• Kõige levinum mürgituse põhjustaja on märgistamata kemikaal, 
mis on veekeedukannu jäetud katlakivieemaldaja lahus. Kannu 



töötlusse pannes tuleks see alati mingil arusaadaval moel märgis-
tada, et vältida kemikaalilahuse joomist või selle kasutamist toidu-
valmistamisel.

Mida teha, kui on juhtunud?
Kui taipate et teie ise või keegi teine on kogemata maitsnud/joonud 
tundmatut kemikaali siis:
• Loputage toime lõpetamiseks põhjalikult suu!
• Jooge väikeste lonksudena vett, et makku jõudnud kemikaali  

ahjendada. Mitte üle 100 ml korraga, täiskasvanud maksimum  
240 ml,  lapsed 15 ml/kg, aga kokku  mitte üle 240 ml.

• Hinnake silma järgi kui palju ainet on anumast puudu või mitu 
lonksu neelati.

• Helistage Mürgistusteabekeskusesse 16662, et konsulteerida eda-
sise tegevuse osas;

• Kui kannatanu on teadvuseta keerake ta lamama küljele ja helis-
tage 112

EI TOHI
• Ajada oksele, sest see teeb rohkem kahju, kui kasu.
• Püüda koduste vahenditega neutraliseerida – võime kahjustust 

hoopis süvendada.
• Aktiivsüsi enamasti olmekemikaale ei seo ning takistab edasist ravi 

ja uuringuid!
• Joota kaaliumpermanganaati – kasulik toime puudub, võib põh-

justada omakorda söövitust!
• Joota piima või munavalgeid – kasulik toime puudub
• Teadvusehäirega kannatanule üldse suu kaudu midagi sisse anda 

– oht hingamisteedesse sattumiseks!




