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MÜRGISTUS- JA SÖÖVITUSOHUD

Lapsed õpivad esimestel eluaastatel maailma tundma sageli maitstes. Paraku tuleb ette, et nii satuvad lapse suhu ka 

ohtlikud ained. Heal juhul lõpeb maailma selline avastamine ehmatusega, rängemal juhul eluaegse terviseprobleemiga. 

Väikelaste õnnetused juhtuvad tavaliselt siis, kui lapsevanema/hooldaja tähelepanu on korraks hajunud (nt van-

nitoa puhastamise ajal heliseb telefon, ravimi andmise ajal keeb pliidil toit üle) ja lapse tähelepanu köitnud ohtlik 

aine liigub kiiresti lapse kätte ning sealt ka suhu.

Mürgistusinfoliin 16662 saab hinnata mürgistusohtu ja anda tegevusjuhiseid. Ärge jääge ootama sümptomite/

kaebuste tekkimist!

Ravimid
Ravimid võivad põhjustada tõsist mürgistust. Näiteks erinevad valuvaigistid, südame- ja vererõhuravimid, anti-

depressandid, suhkrutõveravimid, unerohud, rauapreparaadid, mitmed loodustooted, nagu mentooli-, kampri- ja 

eukalüptiõlid jne.
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SLapsed saavad ravimeid kätte väga lihtsalt, isegi kui vanemad hoiavad 

ravimeid n-ö lastekindlates kohtades. Õnnetus võib juhtuda näiteks mõn-

da eakat sugulast külastades või siis, kui pereliige on haige ja võtab ravi-

meid. Samuti siis, kui koju saabuvad külalised, kelle järelevalveta jäetud 

käekotid sisaldavad pea alati mingeid ravimeid.

Pidage meeles:

•	 Hoidke ravimid lukustatavas ravimikapis. Kui ravimeid on vaja säilita-

da külmkapis, siis asetage need külmiku ülemisele riiulile. 

•	 Vältida tuleb ravimite hoidmist sellistes kohtades nagu käekott, kos-

meetikakott, vannitoakapp või öökapp.

•	 Teavitage lapsega tegelevaid vanavanemaid, lapsehoidjat ravimitega 

kaasnevatest ohtudest ja õnnetuse ennetamise võimalustest. Veenduge 

lapse turvalisuses enne kodunt lahkumist!

•	 Enne kui annate lapsele ravimit, lugege läbi ravimiga kaasas olev infoleht.

•	 Hoidke ravimeid originaalpakendites, kuna ravimite ümbertõstmisel suvalisse pakendisse võib neid kergesti segi 

ajada ning abistajatel puudub oluline informatsioon edasise raviplaani koostamiseks.

•	 Ärge jääge lootma ainult lapsekindlale korgile, sest lapsed õpivad seda avama!

•	 Hoiduge laste nähes ravimi võtmisest ja ärge kasutage ravimite kohta sõna „kommid“!

 

Kui laps on tarvitanud talle mitte ettenähtud ravimeid, siis:

•	 võtke ühendust mürgistusinfoliiniga numbril 16662 tegevusjuhiste saamiseks;

•	 ärge jääge ootama sümptomite/tervisekaebuste tekkimist;

•	 võtke haiglasse kaasa ravimi pakend.

Öökapi- või lauasahtel, vannitoakapp või 
hommikumantlitasku ei ole ravimite  
hoidmise koht. 
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Kemikaalid
Meie kodudes on palju lapse tervisele ohtlikke keemilisi aineid: pesemis-, 

puhastus- ja kosmeetikavahendeid, mineraalõlisid, tärpentini, väetisi ja 

taimekaitsevahendeid, näriliste tõrjevahendeid, mitmesuguseid autohool-

dusvahendeid jms. 

Eriti ohtlikud on söövitavad kemikaalid nagu ammoniaak, seebikivi 

(leelis), ummistuste avajad, mitmed puhastusvahendid, äädikas, mõned 

katlakivieemaldusid, nõudepesumasinavahendid, mis võivad kiiresti põh-

justada tõsiseid tervisekahjustusi. Teised ohtlikud tooted on lahustid ja 

naftatooted, nt erinevad süütevedelikud, värvilahustid, lambiõli, bensiin 

ja petrool. Allaneelamisel võivad petroolitooted põhjustada hingamis- ja 

teadvushäireid ning isegi südameseiskust. Kõik nimetatud ained tuleb 

paigutada nii, et laps nende juurde ei pääseks. Ent väga ettevaatlik tuleb 

olla ka nende vahendite tavakasutamisel (puhastustööd, eriti kinnises ruu-

mis), sest kemikaaliaurud võivad põhjustada mürgistust nii täiskasvanul kui ka samas keskkonnas viibival lapsel.

Pidage meeles:

•	 Säilitage kõiki kemikaale lastele kättesaamatus kohas, soovitatavalt 

lukustatud kapis.

•	 Ärge unustage panna kemikaalipudelit lastekindlasse kohta, isegi 

siis, kui lahkute koristustööde ajal ruumist vaid korraks.

•	 Hoidke kemikaale loetavate siltidega originaalpakendites. Paljud 

õnnetusi juhtub siis, kui kemikaali on ümber kallatud nt karastus-

joogipudelisse või kohvitassi/joogitopsi. 

•	 Alati lugege läbi pakendil olev kasutusjuhis ja -hoiatused.

Juba pisike lonks söövitavat või kanget 
happelist ainet kahjustab rängalt lapse 
suu, neelu ja söögitoru õrna limaskesta 
ning võib olla põhjuseks eluaegsele puu-
dele. 
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S•	 Ärge jääge kunagi lootma vaid kemikaalipudeli lapsekindlale korgile. Lapsed õpivad jäljendades ja kiiresti.

•	 Mõned kemikaalid on väga ohtlikud söövitajad: nt seebikivi (leelis), ummistuste avajad ja tugevad happed, ohu-

tuse tagamiseks ei tohiks neid tooteid kodus hoida.

Kui laps on joonud kemikaali:

•	 võtke ühendust mürgistusinfoliiniga numbril 16662 tegevusjuhiste saamiseks;

•	 ärge jääge ootama sümptomite/tervisekaebuste tekkimist;

•	 ise haiglasse pöördudes võtke kaasa kemikaali pakend.

Taimed
Taimed ja marjad meelitavad lapsi ligi, kuidraskeid mürgistusi esineb väga harva. Ühe kuni kolme mürgimarja söö-

mine ei põhjusta üldjuhul mürgistust, ent alati tasuks pidada nõu mürgistusinfoliiniga numbril 16662. Lillevaasis 

olev vesi (isegi vesiroosi, piibelehe oma) on ohutu.

Mõned taimed on mürgised ja võivad tekitada mürgistust. Nt harilik kuldvihm, jugapuu, piibeleht, sügislill, si-

nine käoking, näsiniin, oleander, roniliilia ja inglitrompet. Mõned taimed on tõsiselt nahka ärritava toimega, kuid ei 

ole mürgised nt difenbahhia, piimalilleliste perekond, mõni kaktus ja kummipuu.

Suhteliselt ohutud taimed on nt tõlvlehik, kuld-nõelköis, jõulutäht, kuslapuu, liguster, monstera, lumimari. Kuid 

suurtes kogustes allaneelamisel võivad põhjustada needki ebamugavaid seedehäireid. 

Pidage meeles:

•	 kui kodus on väikesed lapsed, siis tuleks välja selgitada kodutaimede ohutus/mürgisus ning tuleks vältida mür-

gise taime kasvatamist nii kodus kui ka aias;

•	 tuvasta söödud taim;

•	 helista mürgistusinfoliinile 16662 riski hindamiseks ja tegevusjuhiste saamiseks
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Tavalised on juhtumid, kus laps on maitsnud tubakat. Mõnikord võivad tekkida ker-

ged sümptomid nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja suurenenud süljeeritus. 

NB! 1 sigaret, rohkem kui 3 sigaretikoni, 1 sigarikoni, näpuotsatäis nuusktubakat 

või mis tahes kogus närimistubakat võivad põhjustada lapsel tõsist mürgistust.

Seened
On tavaline, et lapsed maitsevad koduões/metsas 

rohu sees kasvavaid seeni. Ühe sellise seene al-

laneelamine on üldiselt ohutu.

Samas on looduses kasvavate seente hulgas väga mürgiseid liike nagu valge 

ja roheline kärbseseen, jahutanuk, mõned vöödikulised ja kevadkogritsad, tava-

vahelikud. Nende seente söömine isegi vähesel määral seab tervise suurde ohtu. 

Pidage meeles:

•	 Korjake ainult neid seeni, mida te kindlasti teate, et nad on söödavad.

•	 Ärge maitske seent lapse juuresolekul, laps võib seda järele teha.

NB! Kui on kahtlus, et laps on maitsnud/söönud mürgiseent, siis:

•	 Tuvastage allaneelatud seen!

•	 Helistage mürgistusinfoliinile 16662 riski hindamiseks ja tegevusjuhiste saamiseks.

Rästikuhammustus
Rästikuhammustuse kohale tekib enamasti valu ja punakas/sinakas turse. Mõnikord võib lisaks tekkida ka iivel-

dus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu, hingamisraskused, vererõhu langus, teadvushäired. Sümptomid võivad 

Pildil on roheline kärbseseen. 
Foto: Veiko Kastanje



17

O
H

U
D

 K
O

D
U

Ü
M

B
R

U
SE

Silmneda äkki ja lapse seisund võib kiiresti muutuda. Rästikult hammustada saanud last tuleb alati jälgida haiglas. 

Reaktsioon pärast rästikuhammustust võib igal ühel olla erinev. 

Pidage meeles:

Maohammustusi õnnestub vältida, kui järgite järgmisi lihtsaid reegleid:

•	 Õpetage väikelastele, et roomajaid ei tohi puutuda.

•	 Rästikutega asustatud piirkondades kandke sobivat riietust (riideid ja jalanõusid). 

•	 Ärge kunagi pistke oma kätt õõnsate puutüvede ja paksu rohu sisse enne, kui olete veendunud selle ohutuses. 

•	 Üle maas lamavate puutüvede astudes uurige hoolikalt ümbrust. 

•	 Katsuge hoida oma elukoha ümbrus hiirtest ja rottidest puhtana, sest need meelitavad ligi roomajaid. 

•	 Katsuge hoida oma elukoha ümbruse muru lühikeseks pöetuna. 

Esmaabi sündmuskohal: 

•	 Rahustage last ja paluge tal liikumatult lamada. Säilitage ise rahu. 

•	 Muutke hammustuskoht liikumatuks – paigaldage side.

•	 Ärge proovige hammustuskohta noaga välja lõigata, ka žguti paigaldamine ei takista mürgi levikut.

•	 Transportige kannatanu lähimasse haiglasse. Ärge laske kannatanul liikuda. 

•	 Helistage alati mürgistusteabekeskusesse 16662 või häirekeskusesse numbril 112.

Patarei
Meie ümber on palju patareidel ja akudel töötavaid õnnitluskaarte, kelli, kalkulaatoreid jne. Patareid on oma suuru-

selt erinevad ning lapsed on neid ka alla neelanud. 

Lisaks sellele on patareidel ka erinev sisu. Happelised kuiva elemendiga patareid sisaldavad ammooniumkloriidi 

ja mangaandioksiidi, aluselise kuiva elemendiga patareid erinevaid hüdroksiide, liitiumpatareid mangaandioksiidi.

Ennekõike on ohustatud alla 4-aastased lapsed. Kõige ohtlikumad on juhud, kui alla on neelatud 20 mm ületa-



va diameetriga liitiumtablett- või nööppatareisid. Mõningatel rasketel juhtudel on ilmnenud põletused juba 2–2,5 

tunni möödudes. 

Uued ravijuhised soovitavad kiiresti eemaldada patareid söögitorust ning teostada tihedamini röntgenülesvõtteid 

patareide asukoha kindlakstegemiseks, kuna lisaks söögitorule võib patarei liikumine peetuda mao- ja kaksteistsõr-

miksoole vahelisel kitsusel. Kui patarei alla neelanud lapsel on õnne, siis väljub kuni 20 mm läbimõõduga patarei 

vanemal kui üheaastasel lapsel seedetraktist koos väljaheitega. 

Alla üheaastasele lapsele on ohtlik juba 15,6–16 mm läbimõõduga patareid. Diameetriga alla 15 mm patareid 

ei ole pea kunagi söögitorusse kinni jäänud ning on väljunud loomulikku teed pidi komplikatsioonideta.

Seega tuleks iga üle 15 mm läbimõõduga patarei alla neelanud inimese puhul:

•	 helistada viivitamatult mürgistusinfoliinile 16662 või minna lähimasse erakorralise meditsiini osakonda;

•	 püüda kindlaks teha alla neelatud patarei tüüp ja suurus;

•	 mitte püüda kannatanul esile kutsuda oksendamist;

•	 enamikul juhtudel saab röntgenuuringuga teha kindlaks patarei asukoha seedetraktis. Söögitorus peetumise 

korral on võimalik patareid endoskoopiliselt eemaldada;

•	 kui mingil põhjusel ei pöörduta haiglasse, siis tuleb kindlasti jälgida kannatanut. Kehatemperatuuri tõusu, 

rindkere- ja kõhuvalu, oksendamise ning veriroe tekkimise korral võtke kiiresti ühendust arstiga või helistage 

16662.

•	 Kui patarei on sattunud hingamisteedesse, helistage viivitamatult numbrile 112!

Esmaabi mürgistuste korral
Täpsemate tegevusjuhiste saamiseks helistage mürgistusinfoliinile, vt www.16662.ee. 

Suukaudselt manustatud mürgine aine 

•	 Loputage suu! 

•	 Ärge püüdke kannatanul oksendamist esile kutsuda! Võtke telefoni juurde kaasa kemikaali/ravimi pakend! 
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Mürgine aine nahal 

•	 Võtke saastunud riided seljast, vältides täiendavat kokkupuudet kemikaaliga. 

•	 Loputage nahka jaheda jooksva veega vähemalt 15 minuti jooksul. 

•	 Tugeva valu, põletushaavade või põletiku tekkimise korral tuleb pöörduda viivitamatult arsti poole. 

Mürgine aine silmas 

•	 Loputage silmi rohke veega minimaalselt 15 minutit (söövitavate ainete korral 30 min) 

•	 Kui loputamisega oodata arsti poole pöördumiseni, on suure tõenäosusega tekkinud juba silmakahjustus. 

•	 Kui järgnevate tundide ajal tekivad väljendunud põletikunähud – tugev valu, turse, valguskartlikkus või pisara-

vool –, tuleb pöörduda arsti vastuvõtule. 

Sissehingatud mürgine aine 

•	 Toimetage kannatanu värske õhu kätte. Hoiduge ise mürgise aine sissehingamisest. 

•	 Kui kannatanu kaebused ei möödu värskes õhus, siis tal tekivad tugev köha, õhupuudus või muud sümptomid.

Mürgistusinfoliinile 16662 helistamine on mõistlik isegi siis, kui pärast kemikaali või tableti neelamist esialgu 

midagi ei juhtu või mürgi sattumine organismi pole kindel. Mõned kemikaalid ja ravimid hakkavad toimima pikema 

aja jooksul ja mõnikord on siis sümptomite tekkimisel juba liiga hilja tegutseda.

NB! Ärge kunagi andke lapsele midagi suukaudselt, kui ta on uimane, kui esineb tead-
vushäire või muud kaasuvad sümptomid.
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NB! Ärge kunagi kutsuge esile oksendamist enne, kui te pole ühendust võtnud mür-
gistusteabekeskusega või arsti/haiglaga. Oksendamist ei tohi esile kutsuda lapsel, kel 
esineb teadvushäire või kui laps on alla neelanud söövitava aine või petroolitoote.

NB! Kui lapsel esineb hingamishäire, uimasus/unisus, teadvusetus või krambid, tuleb 
kiiresti helistada kiirabisse/haiglasse. Teadvuseta laps tuleb paigutada lämbumise väl-
timiseks püsivasse külili asendisse.

Aktiivsüsi võib päästa elu
Mürgistuste korral on aktiivsöe ülesandeks siduda suukaudselt manustatud mürgiseid aineid ja takistada nende 

imendumist. Aktiivsütt tuleb manustada võimalikult kiiresti, soovitatavalt esimese 30 minuti jooksul pärast mürgi 

alla neelamist. 

Aktiivsöe tablettide orienteeruvad kogused (annused, mis võiksid olla olemas igas kodus): 

Apteekides on müügil peamiselt 250 mg aktiivsöe tabletid. Täiskasvanu annus on orienteeruvalt 50 g, s.o 200 

tabletti. 10-kilose lapse annus on 10 g, s.o 40 tabletti

Enamasti keelduvad lapsed aktiivsöe tablette neelamast. Mürgistusteabekeskuse soovitused aktiivsöe tablettide 

manustamiseks lastele:

•	 purustage tabletid väheses vees; 

•	 segage kogu aktiivsöe annus mingi heamaitselise toidu sisse (jogurt, jäätis, piim, limonaad vms); 

•	 jälgige, et toidu kogus ei ületaks kogust, mida laps tavaliselt ära süüa suudab. 
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Aktiivsütt ei tohi manustada:

•	 teadvushäirega ja teadvuseta patsiendile kodustes tingimustes, kuna patsient võib selle tagajärjel lämbuda. 

Aktiivsütt ei ole mõtet manustada järgnevas loetelus nimetatud ainete manustamise järel, kuna aktiivsüsi ei seo 

neid ning võib mürgistuse kulgu raskendada:

1. alkoholid; 

2. petroolitooted; 

3. söövitavad happed ja alused; 

4. fluor; 

5. tsüaniid; 

6. metallid (nt raud ja liitium).

NB! Helistage mürgistusinfoliinile 16662 alati enne aktiivsöe andmist riski hindamiseks ja nõuande saamiseks, 

kuna alati aktiivsöest ei piisa või on selle manustamine mõnes olukorras sobimatu. Samuti edastatakse nõustamisel 

jälgimist vajavaid riske, mis kaasnevad nii suures koguses aktiivsöe manustamisel.

Kui helistate mürgistusteabekeskusesse, siis räägite spetsialistiga, kes oskab mürgistuse korral nõu anda. Järgnev 

informatsioon on väga oluline, et oleks võimalik olukorda hinnata:

•	 Toote nimi või pakend. Pange pudel või pakend valmis, kui te meile helistate. Kui tegu on kemikaaliga, on hea 

teada, milleks seda kasutatakse.

•	 Hinnake kogust, mida ja kui palju võis laps ainet alla neelata.

•	 Kui palju aega on õnnetusjuhtumist möödunud.

•	 Kuidas laps end tunneb.
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