Planter
Det er almindeligt at børn smager på bær og planter.
Heldigvis sker der ikke noget ved indtag af op til 5 bær.
Kontakt altid Giftlinjen ved indtag af: Bulmeurt, Galnebær,
Paternoster bønner, Ricinus bønner, Pigæble, Bittersød
natskygge, Vrietorn og Tørst.
Billeder til identificering af bær kan ses på Giftlinjens
hjemmeside. www.giftlinjen.dk

Svampe
De fleste svampe er ufarlige at smage på. Enkelte er meget
giftige. Hvis du har mistanke om at dit barn har smagt på en
giftig svamp, kontakt Giftlinjen 82 12 12 12.

De 5 giftigste svampe kan ses på hjemmesiden under Planter
og svampe.

Hugorme
Hugormebid kan være farligt. Kontakt altid vagtlæge
Hvis du er i tvivl kontakt altid Giftlinjen, vi har døgnåbent

Gode råd
til
Småbørnsforældre

Lægemidler

Kemikalier

Det sker desværre, at børn får fat i medicin, selvom det
opbevares utilgængeligt. Nogle har medicin stående
fremme, når en i familien er syg. Det kan også ske ved
besøg.

Husholdningsmidler er den hyppigste årsag til forgiftninger
hos småbørn. De fleste midler er relativt ufarlige. Et barn kan
smage på shampoo, opvaskemiddel, maskinopvasketabs,
silikagel uden risiko. Her er det nok at give barnet et glas
vand til fortynding.

I nogle tilfælde kan man komme til at give barnet forkert
medicin eller dosis.

Flere lægemidler indebærer stor forgiftningsrisiko på trods
af lille mængde. På hospitalet vil barnet oftest behandles
med aktivt kul, som skal indtages. Lægemidlet binder sig til
kullet og mindsker udvikling af symptomer.
Ring altid til Giftlinjen 82 12 12 12 ved utilsigtet indtag
eller forkert dosis.

Der findes husholdningsprodukter, som kan medføre alvorlig
risiko, hvis barnet har smagt på det.

Produkter med alvorlig risiko ved indtag
• Afløbsrens
• Lampeolie

• Knapcellebatterier
• Kølervæske/ Ethylenglycol
• Eddikesyre 32 %
• Æteriske olier
Ved indtag: Fremprovoker aldrig opkast
Giv ½ glas vand at drikke
Kontakt Giftlinjen
82 12 12 12

