УВАГА: Змії !
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УКУСУ ГАДЮКИ:
ідучи до лісу одягати щільні штани, які заправляти у
високе взуття;
будьте особливо уважні перед тим, як ступати у
зарослі ями;
збираючи гриби чи ягоди користуйтесь палицею, щоб перевіряти зарості;
не намагайтеся впіймати гадюку або іншу невідому вам змію;
при ночівлі в полі, лісі уникайте розташування біля колоній мишей-полівок
та інших гризунів, хащів чагарнику, трухлявих пеньків, дерев з дуплами, біля входу до
нори чи печери - улюблених місць полювання гадюк;
щільно закривайте вхід до намету, щоб змія не могла туди заповзти;
переміщуючись лісом, полем в темний час доби користуйтесь ліхтарем.
Світло відлякує змій і допомагає вам їх виявити на шляху.
Після укусу необхідно:
Перш за все постаратися як можна скоріше відсмоктати з рани отруту,
постійно її випльовувати. Не можна цього робити тим, у кого є поранення слизової губ
або порожнини рота. Для безпечного відсмоктування можна використати одноразовий
шприц із зрізаною верхівкою. Продезінфікувати ранки (йодом, одеколоном, горілкою і
т.п.);
зняти з ураженої кінцівки обручку, браслети, щільний одяг і взуття;

по можливості багато пити. В перші 2 години після укусу варто вжити не
менше 3-4 літрів рідини (води, молока, неміцного солодкого чаю);
бажана іммобілізація ураженої кінцівки – для зменшення дренування отрути
лімфатичною системою;
хворого варто доставити в найближчий лікувальний заклад, де йому нададуть
кваліфіковану медичну допомогу і введуть протиправцеву сироватку;
якщо ви знаходилися за кермом автомобіля - не намагайтеся вести машину
самостійно. Після укусу з’являється запаморочення, що може призвести до аварії.
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•
•
•

Після укусу категорично забороняється:
накладати джгут на кінцівку вище місця укусу. Ця міра не перешкоджає
всмоктуванню і розповсюдженню отрути в організмі;
припікати місце укусу вогнем, хімічними речовинами. Отруйні зуби змії досягають
до сантиметра в довжину, отрута вводиться глибоко в м’язову тканину;
розрізати рану на місці укусу. Порізи випадковими предметами (осколок скла, ніж)
приводить до виникнення інфекцій, пошкодження вен і сухожилок;
вживати алкоголь. Він не являється протиотрутою і навпаки погіршує виведення
отрути з організму, підсилює його дію.

