God, forgiftningsfri påske

God, forgiftningsfri påske
Vær klar over disse forgiftningsfarene i påskeferien.
Både hjemme og på hytta finnes det farer som kan ødelegge påskehyggen.
Ved mistanke om forgiftning, kontakt Giftinformasjonen (telefon: 22 59 13 00) så fort som mulig.
Lys og opptenning
Fyrstikker
Dagens fyrstikker inneholder ikke svovel, men kaliumklorat. Barn må vanligvis få i seg over 20
fyrstikkhoder før det er fare for forgiftning.
Stearin
Det er ikke farlig hvis barn får i seg litt stearin. Stearinet vil komme ut igjen av seg selv og vil
ikke bli tatt opp i kroppen.
Lampeolje
Svelging av lampeolje og andre petroleumsprodukter er farlig. Til og med inntak av små
mengder kan føre til kjemisk lungebetennelse. Ring Giftinformasjonen og kontakt lege dersom
uhellet er ute.
Gode råd:
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Ikke framkall brekninger
Gi flytende, fettholdig drikke, som for eksempel noen spiseskjeer mykgjort/smeltet
fløteiskrem eller kremfløte. Dette reduserer risikoen for at petroleumsproduktet kommer
over i lungene.
Fettholdig drikke må ikke tvinges i personen, det kan utløse brekninger.
Kontakt lege eller sykehus ved symptomer som:
hoste
irritasjon fra luftveiene
sløvhet
tretthet
blekhet
Dersom slike tegn ikke forekommer i løpet av seks timer etter inntaket, regnes vanligvis faren
som over.
Tennbriketter
Tennbriketter inneholder også petroleumsprodukter, men på grunn av konsistensen er de som
regel ikke farlige.
Vær imidlertid oppmerksom på at det finnes tennbriketter med flytende kjerne. Dette øker faren
for forgiftning. Ved svelging av slike produkter, følg de samme anbefalingene som ved svelging
av lampeolje (over).
Påskeplanter
Snøklokke
Panten inneholder irriterende stoffer som kan føre til:
kvalme
brekninger
diaré
Gi drikke ved inntak av snøklokker. Kontakt Giftinformasjon og lege for å få vurdert
skaderisikoen.
Tulipan, påskelilje og pinselilje
Hele planten, men spesielt løken, inneholder stoffer som kan føre til:
irriterte slimhinner
kvalme
brekninger
diaré
Gi drikke ved inntak av plantedeler. Dersom større mengder er spist, kan det være aktuelt å
behandle med medisinsk kull. Ta gjerne kontakt med Giftinformasjonen for å få en vurdering av
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situasjonen.
Skismøring, klister og klisterfjerner
Skismøring/voks
Inneholder petroleumsprodukter. Faren for kjemisk lungebetennelse er imidlertid svært lav på
grunn av konsistensen. Ved inntak, gi likevel litt drikke slik at personen får skylt munn og svelg.
Klister
Klister inneholder stoffer som kan irritere hud og slimhinner. De kan også allergiske reaksjoner
som astma og utslett. Kommer klisteret i kontakt med huden, er det viktig å skylle/vaske huden
så raskt som mulig. Blir klisteret spist, bør en gi drikke.
Klisterfjerner
Klisterfjerner kan inneholde ulike stoffer. Dersom noen har fått i seg klisterfjerner, kontakt
Giftinformasjonen og lege for å få vurdert forgiftningsrisikoen.
Rottegift
Rottegift kan være farlig for mennesker. Sørg for å legge ut giften slik at den ikke er lett
tilgjengelig for barn eller kjæledyr.
Muse- og rottegift som brukes i Norge inneholder som regel antikoagulantia (stoffer som hindrer
blodet i å levre seg). Stoffene hemmer nydannelsen av vitamin K i kroppen som gir økt
blødningstendens. Vitamin K er nødvendig for at blodet skal levre seg, eller koagulere, normalt.
Kroppen bruker lang tid på å kvitte seg med giftstoffene. Den økte blødningstendensen kan
dermed vedvare lenge.
Symptomene avhenger av hvor mye rottegift en har fått i seg:
Ved lett forgiftning vil påvirkning kun bli oppdaget ved hjelp av blodprøver.
Ved moderat forgiftning kan en få bloduttredelser, blod i urin og avføring,
tannkjøttblødninger og økt blødning fra små sår og kutt.
Ved alvorlig forgiftning får en indre blødninger, blant annet fra mage- og tarmsystemet
og i hjernen.
Dersom noen har fått i seg rottegift, kontakt Giftinformasjonen og lege for å få vurdert
situasjonen.
Hunder og sjokolade
Ikke gi hunder sjokolade. De tåler ikke et stoff som finnes i kakaobønner (theobroma cacao).
Mørk sjokolade inneholder mer kakao, og dermed mer av dette stoffet i seg, enn lys
melkesjokolade.
Hunder som har fått i seg sjokolade, kan få symptomer som:
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brekninger
diaré
hyperaktivitet
økt vannlating
kramper
feber
rask puls
koma
En plate mørk kokesjokolade kan gi en liten hund alvorlig forgiftning. Dersom du mistenker at
hunden har fått i seg større mengder sjokolade, kontakt Giftinformasjonen og veterinær.
NB: Det finnes egne hundesjokolader som er trygge for hunder å spise. Spør i dyrebutikken.
Mer informasjon
Du finner mer informasjon om forgiftning og Giftinformasjonen på nettsidene til Sosial- og
helsedirektoratet: http://www.shdir.no/giftinfo/ (ekstern lenke).
Kilde:
Sosial- og helsedirektoratet

4/4
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

