Det er farligt at være gift i Danmark

Hvad er gift?

Faresymboler

Giftlinjen er en landsdækkende
telefonrådgivning, hvor alle kan få direkte råd
og hjælp i tilfælde af forgiftning. Dækningen
omfatter også Grønland og Færøerne.
Giftlinjen modtager årligt omkring 22.000
henvendelser om akutte forgiftninger.

Alting er giftigt – det er kun et spørgsmål om
mængde !
Overalt hvor vi færdes findes gifte, f.eks.:
Akut giftig

Brandfarlig

Brandnærende

Eksplosiv

Gasser
under tryk

Kronisk
Sundhedsfare

Sundhedsfarlig/
Irritation/
Allergi ved
hudkontakt/
Narkotisk
virkning

Miljøfarlig

Ætsende/
Øjenskader

Giftlinjen rådgiver om alle slags forgiftninger
med lægemidler, lovlige og ulovlige rusmidler,
kemikalier, svampe, bær osv.
Giftlinjens telefon er åben døgnet rundt for
borgere og behandlere. Du vil blive bedt om
personlige oplysninger som ved enhver anden
kontakt til sundhedsvæsenet. Alle oplysninger
behandles fortroligt. Henvendelser kan være
anonyme.
Vores vigtigste opgave er at vurdere, om
giftindtagelsen er farlig og rådgive dig i hurtig og
korrekt førstehjælp og behandling.
Rådgivningen kommer fra en række
sygeplejersker og læger, der er særligt
uddannede inden for dette område.
Du kan ringe til Giftlinjen døgnet rundt på
Telefon 82 12 12 12

Disse symboler er gældende fra 2015

Giftlinjen har også en hjemmeside med
information www.giftlinjen.dk

udfases

hvor tidligere anvendte symboler













Rengøring, afkalkning, opløsningsmidler
Kemikalier
Maling
Batterier
Nikotin
Rusmidler
Medicin
Vitaminpiller
Blomster
Svampe og bær
Brandrøg

10 gode råd til at undgå forgiftning

Fra gamle til nye faresymboler
Eksisterende mærkning

Tandpasta er til tænder – kan være farlig at
spise !
2. Piller er ikke altid hvad du tror !
3. Gå aldrig fra din drink når du er i byen !
4. Sæt mærke på din elkedel når du afkalker !
5. Børnevitaminer ligner slik opbevar dem, så
dit barn ikke kan nå dem !
6. Indsaml kun de svampe, du ved kan spises !
7. Om hæld aldrig kemikalier på
sodavandsflasker, det kan være livsfarligt at
tage fejl !
8. Tænk over hvor du stiller dine
rengøringsmidler !
9. Kend havens bær og planter. Fjern evt. de
giftige og lær dine børn at omgås dem !
10. Tal med din teenager om risikoen ved
alkohol og stoffer. Internettet og nattelivet
lokker med let tilgængelige tilbud !

Ny mærkning

1.

Eksplosiv

Yderst Brandfarlig

Eksplosiv

Meget Brandfarlig

Brandfarlig

Brandnærende

Brandnærende

Ætsende

Ætsende

Meget Giftig

Giftig

Akut giftig

Sundhedsskadelig

Lokalirriterende

Sundhedsfarlig/Irritation/
Allergi ved hudkontakt/
Narkotisk virkning

Landsdækkende
Telefonrådgivning
om

Miljøfarlig

Miljøfarlig

forgiftninger

Nye Symboler

Gasser under tryk

Kronisk sundhedsfare

www.Giftlinjen.dk

