
Aktiivsüsi

NB! Inimesed, kellel on nõrkus, krambid, hingamis-  
või teadvushäired tuleb kohe toimetada haiglasse.  
Kutsu kiirabi numbril 112. 
Teadvuseta inimene aseta külili. Vastasel korral on oht, et 
kannatanul vajub keele kurku või ta lämbub oma okse sisse. 
Alljärgnev loend on mõeldud ohu hindamiseks ägedate 
mürgistusjuhtumite korral, kui tooteid on maitstud või 
neelatud. 
Iga nimetuse järel on number, mis viitab soovitusele/
nõuandele, kuidas toimida õnnetuse korral.
Kui toodet pole nimekirjas, helista mürgistuse infoliinile 
16662 soovituste/nõuannete saamiseks.

Allaneelamisel
Anda veidi juua.
Kui söövitav aine on suhu sattunud või allaneelatud, siis tuleb 
KOHESELT LOPUTADA SUU ja anda kiiresti veidi juua.
Mitte kutsuda esile oksendamist.
Helista mürgistuse infoliinile 16662.
Kutsu kohe kiirabi, kui tekivad köha, hingamisraskused, 
oksendamine, loidus, nõrkus.
NB! Ära anna juua isikule, kes on loid või kellel esineb 
teadvushäire. 

Silma sattumisel
Loputa silmi jooksva vee all vähemalt 15 min, hoia silmalaud 
avatuna. Kaebuste püsimisel 30 min möödumisel pöörduge 
silmaarsti poole.

Riskide hindamiseks helista mürgistuse infoliinile 16662.
Söövitavate ainete (nt seebikivi, muud aluselised ja 
happelised ained) silma sattumine võib põhjustada raskeid 
kahjustusi. 
Loputa silmi vähemalt 15 minutit, jätka silmade loputamist ka 
teel haiglasse.

Kokkupuutel nahaga
Loputa nahk koheselt jooksva vee all, pese seebi ja veega. 
Võta seljast saastunud riided, kingad jm.
Riskide hindamiseks helista mürgistuse infoliinile 16662.

Sissehingamisel
Mine värske õhu kätte. Võimalusel istu või lama.
Riskide hindamiseks helista mürgistuse infoliinile 16662. 

Mürgistuse infoliin

Kuidas tegutseda Mürgistuse puhul

16662
Terviseameti mürgistusteabekeskuse eesmärgiks on kiire adekvaatse 
nõustamise kaudu ägedate mürgistusjuhtumite tagajärjel inimeste 
haigestumise, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine. 

Mürgistuse infoliin 16662 on kõnedele avatud  ööpäevaringselt.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga. 
Välismaalt helistamiseks on number (+372 ) 626 93 90.  www.16662.ee

PLAHvATUSOHTLiK
Võib plahvatada tule, 
kuumuse, vibratsiooni 
või hõõrdumise toimel.

TULEOHTLiK
Kokkupuutel 

sädemete, leegi või 
soojusallikaga võib 

süttida.

OKSüDEErUv
Põhjustab või 

soodustab põlemist, 
suurendab tuleohtu.

rõHU ALL OLEv gAAS
Kuumenemisel võib 
pakend plahvatada.

Võib põhjustada 
külmapõletust.

SööviTAv
 Söövitab nahka 

ja silmi.
Söövitab metalle.

ÄgE MürgiSTUS
Eluohtlik isegi 

väikestes kogustes 
ning lühiajalisel 

kokkupuutel.

NAHAÄrriTUS
Ärritab nahka ja silmi. 

Põhjustab 
tervisekahjustusi.

Kahjustab osoonikihti.

TErviSEOHT
Põhjustab 

väga raskeid 
tervisekahjustusi.

KESKKONNAOHT
Mürgine 

veeorganismidele.
Pikaajaline kahju 
ökosüsteemile.
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Söövitav toode! 
Koheselt loputada suu! 
Juua vähesel määral. ÄRA 
kutsu esile oksendamist! 
Kutsu kiirabi 112 või pöördu 
ise haiglasse.

Toode on ohutu. 
Abinõusid/soovitusi pole

Väike kogus 
allaneelamisel (lonks, 
suutäis) on tavaliselt 
ohutu. Anda juua. Kui 
allaneelatud kogus on 
suur või kannatanul 
tekivad kaebused, 
helista mürgistuse 
infoliinile 16662.

Anna juua. 
Helista mürgistuse 
infoliinile 16662.

MiTTE kutsuda esile oksen-
damist. Kui sümptomeid pole, 
anna kannatanule mõned 
lonksud juua. Kui 4 tunni 
möödudes köha püsib või 
tekivad hingamisraskused, 
oksendamine, teadvushäire, 
siis kutsu kiirabi tel 112 või 
pöördu ise haiglasse.

Loputa suu. Anna 
juua. ÄRA kutsu esile 
oksendamist. Helista 
mürgistuse infoliinile 
16662.

Ohtlik toode! 
Helista KOHE mürgistuse 
infoliinile 16662 või kutsu 
kiirabi 112.
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vAATA MÄrgiSTUST, MÄrKA OHTU! 


