Det är vanligt att barn smakar på växter och det innebär oftast ingen eller liten risk. Två bär oavsett vilken
växt det gäller, är ofarligt. Läs mer om giftiga växter på
vår hemsida.

Identifieringstips

Bilder på vanligt förekommande växter och bär finns
på vår hemsida www.giftinformation.se

Svamp
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Växter

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
en enhet inom Läkemedelsverket

Giftinformationscentralen
Svarar på frågor om förgiftningar med
kemikalier, läkemedel, växter, svampar
och giftiga djur.
Ring 112 – begär Giftinformation – dygnet runt

De flesta svampar är ofarliga, några är dock mycket
giftiga. Om du misstänker att ditt barn smakat på en
svamp som kan vara giftig
Ring Giftinformationscentralen.
Spara svampen för eventuell identifiering.
På vår hemsida finns information om giftsvampar på olika språk.

Huggorm

Ett huggormsbett kan vara farligt.
Uppsök alltid sjukhus.

Ring oss om ditt barn
• smakat på
• fått stänk i ögat av
• fått stänk på huden av
• andats in
något som du tror kan vara farligt

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
en enhet inom Läkemedelsverket

Ring 010-456 67 00 i mindre brådskande fall
Vi har öppet dygnet runt – alla dagar
Information finns även på www.giftinformation.se

Läkemedel

Kemikalier

Det är lätt hänt att småbarn kommer åt läkemedel även om de
brukar förvaras ”barnsäkert”. Medicinen kan till exempel bli stående
framme när någon i familjen är sjuk. Man kan också av misstag ge för
stor dos till barnet eller ge fel medicin.
Många läkemedel innebär stor förgiftningsrisk, även om mängden är liten.

Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud
bland småbarn. De flesta tillbuden med hushållskemikalier är relativt
oskyldiga, och om barnet smakar på till exempel schampo eller
handdiskmedel räcker det oftast med att ge lite dryck. Det finns dock
hushållsprodukter som innebär allvarlig risk, även om barnet fått i sig
en liten mängd.

Ring alltid Giftinformationscentralen om barnet fått i sig ett
läkemedel oavsiktligt eller i för stor dos.

Riskabla produkter och ämnen
• Propplösare och ugnsrengöring
• Tändvätska och lacknafta
• Knappcellsbatterier
• Kylarvätska
• Ättika
Ska man framkalla kräkning?

Ha medicinskt kol hemma!

Det binder till sig många ämnen och minskar upptaget i kroppen om
det ges i tidigt skede.
I vissa fall är det olämpligt att ge kol om t.ex. barnet är slött eller
fått i sig något frätande.
Kol finns att köpa på apotek.

Kontakta alltid Giftinformationscentralen innan du ger
medicinskt kol.

Nästan aldrig! Det brukar inte behövas, och ibland kan det i stället öka
risken, till exempel om man fått i sig en frätande produkt, eller en
petroleumprodukt som lampolja eller tändvätska.

Framkalla aldrig kräkning
i hemmet utan att först
ringa Giftinformationscentralen.

