النباتات

Arabiska

من الشائع أن يأكل األطفال النباتات؛ قد يشكل ذلك خطرا ً ضئيالً وقد
ال يشكل أدىن خطر يف معظم الحاالت .إن تناول مثرتني من التوت،
بغض النظر عن نوعهام ،غري ضار .اقرأ املزيد عن النباتات عىل موقعنا
االلكرتوين.

يجيب املركز عن استفساراتكم املتعلقة بالتسمم باملواد الكيميائية
أو األدوية أو النباتات أو الفطر أو الحيوانات السامة.

ميكنك أن تجد صور النباتات وأنواع التوت الشائعة عىل موقعنا االلكرتوين
www.giftinformation.se

اتصل عىل الرقم  112واطلب معلومات السموم ()Giftinformationscentralen

الفطر

احتفظ بالفطر للتمكن من تحديد نوعه إذا دعت الحاجة.
ميكنك تحميل معلومات بلغات مختلفة عن أنواع الفطر السامة من
موقعنا االلكرتوين.

لدغة األفعى

ميكن أن تكون لدغة األفعى خطرية.
اطلب الحصول عىل رعاية طبية دامئاً

اتصل بنا إذا تعرض طفلك إىل:
•بلع
•استنشاق
•مالمسة العني
•مالمسة الجلد
ليشء ما تعتقد أنه قد يشكل خطرا ً.
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
en enhet inom Läkemedelsverket
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اتصل مبركز السموم

en enhet inom Läkemedelsverket

مركز معلومات السموم السويدي

نصائح للتعرف عىل أنواع النباتات

يعترب العديد من أنواع الفطر غري سام ،لكن عددا ً قليالً منها سام جدا ً .إذا
كنت تعتقد أن طفلك قد تناول فطرا ً من املحتمل أن يكون ساماً؛

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

يف أي وقت؛ سواء يف الليل أو يف النهار.
اتصل عىل الرقم  010-456 67 00إذا مل يكن األمر ملحاً.
نحن متواجدون يومياً وعىل مدار  24ساعة.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا:

www.giftinformation.se

األدوية

املنتجات الكيميائية

ميكن أن يتعرض األطفال للحوادث الناجمة عن األدوية عىل الرغم من املحاوالت
الوقائية .فمن املمكن أن تنىس علبة الدواء يف متناول اليد عندما يكون أحد أفراد العائلة
مريضاً ،وقد تُعطي الطفل الجرعة الخاطئة أو الدواء الخاطئ عن طريق الخطأ.
قد يشكل العديد من األدوية خطرا ً حتى لو تم تناولها بجرعات صغرية.

ميكن أن يتعرض األطفال للحوادث الناجمة عن األدوية عىل الرغم من املحاوالت
الوقائية .فمن املمكن أن تنىس علبة الدواء يف متناول اليد عندما يكون أحد أفراد
العائلة مريضاً ،وقد تُعطي الطفل الجرعة الخاطئة أو الدواء الخاطئ عن طريق
الخطأ.
قد يشكل العديد من األدوية خطرا ً حتى لو تم تناولها بجرعات صغرية.

اتصل داﻤﺋا ً ﻤﺑركز السموم إذا ابلتع الطفل الدواء عن غﺮﻴ قصد أو أُعطي
جرعة خاطئة.

املنتجات واملواد الخطرة
•منظفات أنابيب الرصف ومنظفات الفرن
•مشتقات البرتول مثل الكريوسني أو مخفف الطالء
•البطاريات الشبيهة باألزرار
•مانع التجمد
•حمض الخليك

هل ينبغي أن أتقيأ؟

لن تحتاج إىل ذلك غالباً! لن تحتاج عادة إىل التقيؤ إذ قد يزيد ذلك األمر سوءا ً يف بعض
األحيان؛ عىل سبيل املثال عند ابتالع مادة أكالة أو أحد مشتقات البرتول.

´´

احتفظ بأقراص الفحم النشط يف املنزل!

يثبّط الفحم النشط العديد من املواد ويح ّد من امتصاصها يف الجسم إذا تم تناوله يف
مرحلة مبكرة.
يجب االمتناع عن تناول الفحم النشط يف بعض الحاالت؛ إذا كان الطفل يف حالة سبات
أو كان قد تناول مادة أكالة عىل سبيل املثال.
الفحم النشط متوفر يف الصيدليات.

اتصل دامئاً مبركز السموم قبل أن تعطي الطفل الفحم النشط.

ال تحاول التقيؤ أبداً قبل االتصال مبركز
السموم أوالً!

