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BØRN MED

Forældrevejledningerne

Vejledningerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af
Herning, Randers, Skejby og Viborg børneafdelinger.

forgiftninger

Hensigten med forældrevejledningerne er at give en ensartet
vejledning til forældre på tværs af følgende sektorer:
Sundhedsplejersker, praktiserende læger, vagtlæger og personalet
på børnemodtagelserne i Region Midtjylland.
Vejledningerne kan ses og hentes fra internettet på hjemmesiden
www.rm.dk/via53376.html
Yderligere pjecer kan bestilles hos Rikke Dalsgaard,
Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland,
Skottenborg 28, 8800 Viborg. rikke.dalsgaard@stab.rm.dk
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Børn med

forgiftninger

Generelt:

Behandling:

Små børn er generelt meget nysgerrige og putter alt i munden. Det er
ikke kun mærkede kemikalier, der er
giftige. Også opvaskemaskinemiddel, cigaretter, planter, vitaminpiller,
medicin med mere skal opbevares,
så små børn ikke kan komme til det.

●●

Symptomer:
Afhænger af hvad barnet har indtaget. Nogle forgiftninger giver først
symptomer sent i forløbet, andre
med det samme.
Barnet kan kaste op, blive sløvt, få
diarré, påvirket vejrtrækning, hoste
og blive bevidstløst.

Hvis dit barn har fået giftstof på
huden eller i øjnene:

Skyld straks øjnene eller
huden med rindende vand.
Hvis dit barn har drukket ætsende
midler eller petroleumsprodukter.
F.eks.: lampeolie, toiletrens, maskinopvaskemiddel, kaustisk soda,
tændvæske, eddikesyre, afkalker,
tredobbelt salmiakspiritus eller
klorin.

Vi anbefaler et aflåst skab.

Undgå at få barnet
til at kaste op.
Gode råd:
Tilbyd vand og skyl
barnets mund.

Hvornår søger man læge?
Hvis du ved eller har mistanke om,
at dit barn har spist farlige eller
giftige ting, skal du hurtigt kontakte
din egen læge eller vagtlægen.

Put ikke farlige ting i en anden
emballage.
●● Hæld vandet fra elkedel/kaffemaskine med det samme, når du har
afkalket den, så du ikke glemmer
det.
●● Undgå giftige planter i hjemmet.
●● Al medicin, også vitaminpiller, bør
opbevares i børnesikret skab.
●● Lad aldrig rengøringsmidler, plantegødning og opvaskemidler stå
under køkkenvasken eller andre
steder, hvor barnet kan få fat i det.
●●

●●

Andet f.eks. medicin, vitaminpiller,
cigaretter og planter:

Rens barnets mund for det der er
synligt.
Det er vigtigt, at lægen får evt.
rester af det barnet har spist og indpakning/glas. Evt. varedeklaration
kan være til stor hjælp, når barnet
skal behandles.

Spørg sundhedsplejen til råds hvis
du gerne vil vide mere om giftige
planter mm.
Bogen »Farlig/ufarlig« omhandler
råd og vejledning om næsten alle de
ting, børn kan finde på at spise og
drikke. Kan bestilles hos »Forbrugerrådet«.
Det er også muligt at ringe til: »Giftlinien« på Bispebjerg Hospital.
Tlf.: 8212 1212.

Institution/dagpleje:
Forebyggelse:
●●

Gem altid farlige ting, inklusive
cigaretter, hvor børnene ikke kan
få fat i dem.

Når barnet er raskt og i stand til at
lege med de andre børn igen, og det
ikke kræver speciel pasning.

