گیاهان

Persiska

مزه کردن گیاهان توسط کودکان عادی است و خطر این کار در غالب
موارد ناچیز یا هیچ است .دو حبه ِسته ،فرقی منکیند که از چه نوعی
باشد ،بیرضر است .در تارمنای ما میتوانید دربارۀ گیاهان سمی بیشرت
بخوانید.

به سواالت شام دربارۀ مسمومیتهای ناشی از مواد شیمیایی،
داروها ،گیاهان ،قارچها و جانوران زهردار پاسخ میده.

تصاویر گیاهان و ِستههای معمولی را میتوانید در تارمنای ما بیابید:
www.giftinformation.se

قارچها

قارچ را نگهدارید ،شاید الزم باشد که شناسایی شود.
در تارمنای ما اطالعات الزم دربارۀ قارچهای سمی به زبانهای مختلف موجود است

نیش مار

مارگزیدگی میتواند خطرناک باشد.
همیشه به بیامرستان مراجعه کنید

اگر فرزند شام چیزی
•قورت داده
•به چشمش پاشیده شده
•به پوستش پاشیده شده
•استنشاق کرده
که احتامل میدهید خطرناک باشد ،با ما تلفنی متاس بگیرید!
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
en enhet inom Läkemedelsverket
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به مرکز اطالعات سموم زنگ بزنید

en enhet inom Läkemedelsverket

مرکز اطالعات سموم

راهنامیی در مورد شناسایی گیاهان

بسیاری از قارچها خطری ندارند ،منتها بعضی از آنها بسیار سمی
هستند .اگر احتامل میدهید که کودکتان قارچی خورده است که ممکن
است سمی باشد –

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

با شامره تلفن  112متاس بگیرید – بخش اطالعات سموم
( )Giftinformationscentralenرا بخواهید – در متام ساعات شبانه روز .
در موارد غیراضطراری با شامره تلفن  010-456 67 00متاس بگیرید.
ما بیست و چهار ساعته در خدمت مراجعین هستیم – در متام روزهای هفته.

جهت کسب اطالعات میتوانید به تارمنای
نیز مراجعه کنید.

www.giftinformation.se

داروها

محصوالت شیمیایی

با اینکه داروها معموال دور از دسرتس اطفال نگهداری میشوند باز هم پیش میاید که
کودکان به آنها دسرتسی پیدا میکنند .مثال هنگامی که کسی در خانواده بیامر است
امکان دارد که دارو دم دست قرار بگیرد .همچنین ممکن است که بر اثر اشتباه،
دارویی را بیش از مقدار توصیه شده و یا دارویی عوضی به کودک داد .بسیاری از
داروها ،ولو به مقدار کم ،خطر مسموم کنندگی دارند. .

فراوردههای شیمیایی برای مصارف خانگی شایعترین علت مسمومیت در میان
کودکان خردسال است .اغلب اینگونه مسمومیتها نسبتا بیخطر هستند .مثال اگر
کودک شام مقدار کمی شامپو یا مایع ظرفشویی خورده باشد ،معموال کافی است
که به او نوشیدنی داد .اما خوردن بعضی از محصوالت شیمیایی خانگی ،ولو به
مقدار کم ،خطرناک است.

در صورتی که کودک دارویی را ندانسته و یا بیش از مقدار توصیه شده خورده
است حتام با مرکز اطالعات سموم تلفنی متاس بگیرید.

مواد و محصوالت خطرناک
•حالل فاضالب و مادۀ پاککنندۀ فر آشپزخانه
•مواد نفتی برای روشن کردن آتش و تیرن نقاشی
•باطری عدسی
•ضد یخ
•رسکۀ اتیکا (اسید استیک)

آیا باید وادار به استفراغ کرد؟

همیشه در منزل ذغال فعال داشته باشید!

ذغال فعال با بسیاری از مواد همبست میشود و ،به رشط آنکه در مرحلۀ ابتدایی
مسمومیت به کودک داده شود ،جذب آن مواد را در بدن کاهش میدهد.
دادن ذغال فعال به کودک در بعضی از موارد مناسب نیست ،مثال هنگامی که کودک
بیحال است یا اینکه مادهای سوزآور و اسیدی خورده است.
الفحم النشط متوفر يف الصيدليات.

همیشه قبل از آنکه به کودک ذغال طبی بدهید اول به مرکز اطالعات سموم
زنگ بزنید.

تقریبا هیچ وقت! این کار معموال الزم نیست ،و تازه بعضی وقتها ممکن است وضع را
وخیمتر هم بکند ،مثال موقعی که شخص مادهای سوزآور یا نفتی فروداده است.

همیشه قبل از آنکه تحریک به
استفراغ کنید اول به مرکز اطالعات
سموم زنگ بزنید!

