ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑ
1. Σαλικυλικό οξύ
(ασπιρίνη)

2. Οινόπνευµα

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Αιµορραγία Τύµπανου
Βόµβοι στ' αυτιά
Εξανθήµατα στο δέρµα
Πτώση της αρτηριακής πίεσης
Αύξηση του σφυγµού
Παράλυση κέντρου αναπνοής
Κώµα
∆ιέγερση/ παραλήρηµα
∆ιαστολή της κόρης του µατιού
Ελάττωση του ρυθµού της
αναπνοής
Αύξηση του σφυγµού
Κοκκίνισµα του προσώπου

ΑΝΤΙ∆ΟΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Άδειασµα και πλύση στοµάχου
Πίνουµε διάλυµα όξινου ανθρακικού
νατρίου
Παίρνουµε διουρητικά και
Κάνουµε τεχνητή αναπνοή

Κένωση και πλύση του στοµάχου
Κάνουµε τεχνητή αναπνοή µε οξυγόνο
Κάνουµε εντριβές
∆ιατηρούµε τη θερµοκρασία
Κάνουµε εισπνοές µε νιτρώδες άµυλο
Πίνουµε καφέ

Ελάττωση της θερµοκρασίας
Κώµα
3. 0ξέα (θειϊκό, νιτρικό,
οξαλικό, υδροχλωρικό
οξύ)

Πόνος και κάψιµο στο στοµάχι
Εµετός
∆ιάρροια
Αιµατουρία
∆ύσπνοια
Κώµα

4. Αλκάλια
(καυστικό κάλιο/
καυστικό νάτριο/
αµµωνία/ τρινάλ )

Κάψιµο
Πόνος
Εµετός
∆ιάρροια
∆ύσπνοια
Κώµα

5. Βενζίνη - Πετρέλαιο

Ζάλη
Εµετός
Αιµορραγία από στόµα - µύτη στοµάχι
Πόνοι στο έντερα
Τρεµούλα
Κάψιµο στο στόµα – οισοφάγο στοµάχι
Σιελόρροια
Εµετός
Πόνοι στο στοµάχι
Υπερδιέγερση
Κάψιµο στο στόµα
Ζάλη
Εµετός
Πόνοι στην κοιλιά
∆ιαστολή κόρη*; µατιών
Πτώση θερµοκρασίας
Απώλεια συνείδησης
Πόνος στην κοιλιά
Κάψιµο στο στοµάχι
Ζάλη
∆ιαστολή κόρης µατιών
Μυϊκές συσπάσεις
Παραλύσεις
Απώλεια συνείδησης
Εµετός
∆ιάρροια
Πτώση θερµοκρασίας

6. Υπερµαγγανικό
Κάλιο (KMnO4)

7. Ενώσεις Αργύρου

8. Ενώσεις Αρσενικού

∆εν πλένουµε το στοµάχι µην τρυπήσει
∆εν δίνουµε εµετικά, ούτε σόδα γιατί θα
αυξηθεί η πίεση στο στοµάχι
∆ίνουµε γάλα/ µαγνησία/ λεύκωµα
αυγού, σαπωνούχο νερό, ασβεστόνερο,
λαδί
ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ∆ΕΡΜΑ
Πλένουµε την καµένη περιοχή µε
άφθονο νερό
Αφαιρούµε τα ρούχα
∆εν πλένουµε το στοµάχι µην τρυπήσει
∆εν δίνουµε εµετικά
∆ΙΝΟΥΜΕ
Αραιά οξέα
Χυµό λεµονιού
Ξύδι αραιωµένο µε τριπλάσιο νερό
Τρυγικό οξύ 1%
Γάλα
Λεύκωµα αυγού
Λάδι
Τονωτικά
Πλύσιµο του στοµάχου µε τανίνη 1-5%
Οξυγόνο ή καθαρός αέρας
Γάλα
Τεχνητή αναπνοή
Πλύσιµο του στοµάχου µε τανίνη 1-5%
Καφές δυνατός
Χυµός λεµονιού

Κένωση και πλύσιµο στοµάχου µε
αλατόνερο 10%
Λεύκωµα αυγών
Γάλα
Πάγος
Κένωση και πλύση στοµάχου
Χορήγηση µαγνησίας 30-50 gr οξείδιο ή
30 gr υδροξείδιο του σιδήρου
Γάλα
Λεύκωµα αυγών
∆ιουρητικά

9. Ενώσεις Υδραργύρου

10. Ενώσεις Μολύβδου
11. Ενώσεις Χαλκού

12. CO2

13. CO

Μεταλλική γεύση
Εµετός
Πόνος στη µέση
∆ιάρροια µε αίµα
Παράλυση καρδιάς
Κάψιµο στο στόµα
Εµετός µε ΡbCl2
∆υσκοιλιότητα
Μεταλλική γεύση
Εµετός πρασίνων ουσιών
Πόνοι
∆ιάρροια
Παράλυση καρδιάς και αναπνοής
Αρχικά σπασµοί
Ταχύπνοια
Ταχυσφυγµία
Αύξηση αρτηριακής πίεσης
Κυάνωση
Πτώση αρτηριακής πίεσης
Κώµα
Πονοκέφαλος
Ζάλη
Εµετός
Βόµβοι στ' αυτιά
Συσπάσεις ο Νευραλγίες
Πονοκέφαλος
Σπασµοί
Παράλυση
Κώµα

14. Ατύχηµα αττό
ηλεκτρικό ρεύµα

15. Εγκαύµατα από
φωτιά, θερµά
αντικείµενα, καυτά υγρά

Κένωση-πλύση στοµάχου µε τανίνη 1 %
σε νερό ή γάλα
Λεύκωµα αυγών
Οξείδιο µαγνησίου
∆ιεγερτικά
Κένωση-πλύση στοµάχου µε θειϊκό
νάτριο ή θειϊκό µαγνήσιο
Πλύση στοµάχου
Χορήγηση µαγνησίας & σκόνης σιδήρου
Λευκώµατα αυγών
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Καθαρός αέρας
Τεχνητή αναπνοή µε οξυγόνο

Καθαρός αέρας
Νερό στο κεφάλι & στο στήθος

∆ιακόπτουµε το ρεύµα και
αποµακρύνουµε τον παθόντα από την
πηγή του ηλεκτρισµού
Αποµακρύνουµε τα σφιχτά ρούχα
Εφαρµόζουµε τεχνητή αναπνοή
ΑΝ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
Τον τοποθετούµε στο πλευρό µε το
κεφάλι του ακουµπισµένο στο χέρι και
λυγισµένο το επάνω γόνατο
ΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΣΦΥΓΜΟΣ
Κάνουµε µασάζ στην καρδιά
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 1ου ΒΑΘΜΟΥ
Κοκκίνισµα
Πρήξιµο
Πόνος
Τοπική φλόγωση
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 2ου ΒΑΘΜΟΥ
∆ηµιουργία φουσκάλας
Πιθανό σοκ
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 3ου ΒΑΘΜΟΥ
Καταστροφή ιστών

Τα εγκαύµατα 1ου και 2ου βαθµού
αντιµετωπίζονται µε δροσερό νερό
'Οχι πάγος µέχρι να λιγοστέψει ο πόνος
∆εν σπάζουµε τις φουσκάλες.
Καλύπτουµε τα πληγέντα µέρη µε
επίδεσµο εγκαυµάτων.

Τηλεφωνικό Κέντρο ∆ηλητηριάσεων : 2107793777

