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MürgistusteabekeskusestMürgistusteabekeskusestMürgistusteabekeskusestMürgistusteabekeskusest
Mürgistusteabekeskuse põhieesmärk on:
• inimeste haigestumise, tervisekahjustuste ja suremuse

vähendamine ägedate mürgistusjuhtumite läbi;
• osaleda riiklikul tasandil ühtsete mürgistusravijuhiste

väljatöötamisel.

Vähenevad:

visiitide arv erakorralise meditsiini osakondadesse 
asjatutele protseduuridele kulutatud ressursid
kiirabi väljakutsete arv
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iga 1 $ MTKs hoiab kokku 7 $ mittevajalikke 
kulutusi tervishoius

Blizzard, J.C. Jt (2007) Cost-benefit analysis of regional 
poison center. Clinical Toxicology. 46: 450-456

MürgistusteabekeskusestMürgistusteabekeskusestMürgistusteabekeskusestMürgistusteabekeskusest
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• Väljastatakse infot ägedate 
mürgistustega toimetulekuks online:

kodukeemia;

taimekaitsevahendid ja väetised;

putuka- ja näriliste tõrjevahendid;

kosmeetika ja loodustooted;

ravimid, narkootilised ained;

seened, taimed;

mürgiste loomade hammustused;

mürkgaasid;

alkoholid.

MürgistusteabekeskusestMürgistusteabekeskusestMürgistusteabekeskusestMürgistusteabekeskusest
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erakorralise meditsiini õed

1 erakorralise meditsiini arst, 1 anestesioloog

Vajalik:

keeleoskus (eesti, vene, soome, inglise)

teadustöö tegemise kogemus, vähemalt 
bakalaureuse kraad

vähemalt 5 viimast aastat töökogemus 
intensiivõenduse erialal

Mürgistusteabekeskuses töötavadMürgistusteabekeskuses töötavadMürgistusteabekeskuses töötavadMürgistusteabekeskuses töötavad



Anonüümne, eritasutaAnonüümne, eritasutaAnonüümne, eritasutaAnonüümne, eritasuta
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16662.ee



Mürgistusteabekeskuse töö valdkonnad

Telefonil 

16662 
kõnedele 
vastamine 

24/5

Riigi toksikoloogilise 

andmebaasi 
täiendamine, 
uute ravijuhiste 

koostamine

Osalemine 

rahvusvahelises 
koostöös 
(mürgistus-

juhtumite seire, 

töö seadusloomega), 
uurimustööde 

läbiviimine

Koolitustegevus
TH süsteemis;

ennetustöö 
elanikkonna hulgas



0

200

400

600

800

1000

1200

2008* 2009 2010 2011

1048

115

331

449

115

331
449

115

331

449

115

331

449

115

331

449

115

331

449

+233%

+136%

Mürgistusteabekeskuse kõnede arv 2008Mürgistusteabekeskuse kõnede arv 2008Mürgistusteabekeskuse kõnede arv 2008Mürgistusteabekeskuse kõnede arv 2008----2011201120112011



Kõnede jaotus Kõnede jaotus Kõnede jaotus Kõnede jaotus kannatanutekannatanutekannatanutekannatanute vanuse vanuse vanuse vanuse järgijärgijärgijärgi

2011

…6

7-18a

täiskasvanud



6/17/2012 Free template from www.brainybetty.com 10vanus 2009 2010 2011

kuni 1-
aastane 1) kodukeemia

1) taimed 
2) elavhõbe, Silica gel, jood
3) kodukeemia
4) ravimid ja loodustooted
5) kosmeetikatooted

1) kodukeemia (näriliste tõrjevahendid, 
petrooleumitooted, pesuvahendid, mürkgaasid, 
värvid, liimid, kingaviks) (40%) 
2) elavhõbe, Silica gel, patareid, nikotiin (21%)
3) taimed (15%)
4) ravimid ja loodustooted (12%)
5) kosmeetikatooted (8%)

1-3-aastane

1) ravimid ja loodustooted
2) kodukeemia
3) taimed
4) mitmesugused muud ained 
(elavhõbe, Silica gel, tuletikud, 
patareid)
5) kosmeetikatooted 

1) ravimid ja loodustooted (toidulisandid, eeterlikud õlid),
2) kodukeemia, 
3) kosmeetika, 
4) taimed,
5) putukate- ja näriliste tõrjevahendid

1) kodukeemia ( näriliste -, putuka-, taimehaiguste 
tõrjevahendid, petrooleumitooted, pesuvahendid, 
mürkgaasid, värvid, liimid) (28%) 
2) ravimid ja loodustooted (27%)
3) taimed (18%)
4) raskemetallid, Silica gel, patareid, nikotiin 
(10,5%) 

4-6-aastane

1) taimed
2) ravimid ja loodustooted
3) kodukeemia
4) mitmesugused muud ained 
(elavhõbe, patareid)
5) narkootikumid

1) ravimid ja loodustooted
2) kosmeetika,
3) taimed
4) kodukeemia
5) mitmesugused muud ained (sh patareid, elavhõbe) 

1) ravimid (39%)
2) taimed, seened (16%)
3) kodukeemia (näriliste tõrjevahendid, 
petrooleumitooted, pesuvahendid, mürkgaasid, 
värvid, liimid) (14%)
4) raskemetallid, Silica gel, patareid (12%) 

7-18-aastane

1) ravimid
2) kodukeemia
3) narkootikumid

1) ravimid ja loodustooted
2) taimed
3) loomad
4) kodukeemia
5) mitmesugused muud ained (elavhõbe, värvid, liimid)

1) kodukeemia (näriliste-, umbrohu tõrjevahendid, 
petrooleumitooted, pesuvahendid, mürkgaasid, 
värvid, liimid) (25%)  
2) ravimid (21%)
3) taimed, seened (14%)
4) alkohol, narkootikumid (4%)

19-35-
aastane

1) kodukeemia
2) ravimid ja loodustooted
3) elavhõbe
4) alkohol, narkootikumid
5) seened

1) ravimid
2) seened
3) kodukeemia
4) putukatõrjevahendid, taimehaiguste tõrjevahendid
5) narkootikumid, alkoholid, mürgised gaasid

1) kodukeemia (näriliste-, umbrohu tõrjevahendid, 
petrooleumitooted, pesuvahendid, mürkgaasid) 
(29%)  
2) ravimid, loodustooted (18%)
3) raskemetallid (12%)
4) taimed, seened (8%)

36-65-
aastane

1) kodukeemia
2) ravimid ja loodustooted
3) alkohol, narkootikumid
4) seened, taimed
5) mitmesugused muud ained 
(elavhõbe, majahallitus, asbest)

1) seened
2) taimed
3) kodukeemia
4) taimehaiguste- ja umbrohutõrjevahendid
5) ravimid

1) kodukeemia (näriliste-, umbrohu tõrjevahendid, 
petrooleumitooted, pesuvahendid, mürkgaasid) 
(34%)  
2) taimed, seened (14%)
3) ravimid, loodustooted (12%)
4) alkohol (9%)
5-6) toiduained (5%), raskemetallid (5%)

üle 66-
aastane

1) kodukeemia
2) ravimid
3) taimed, seened
4) kosmeetikatooted

1) ravimid ja loodustooted
2) kodukeemia
3) taimehaiguste- ja näriliste tõrjevahendid
4) seened

1) ravimid, loodustooted (32%) 
2) taimed, seened (20%)
3) kodukeemia (näriliste-, umbrohu tõrjevahendid, 
petrooleumitooted, pesuvahendid, mürkgaasid) 
(17%)  
4) tundmatu aine (5%)
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TAIMEKAITSETAIMEKAITSETAIMEKAITSETAIMEKAITSE---- JA UMBROHUT.VAH.JA UMBROHUT.VAH.JA UMBROHUT.VAH.JA UMBROHUT.VAH.
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Koolitus:
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Mürgistusinfoliini teemad rahvatervise valdkonnast Mürgistusinfoliini teemad rahvatervise valdkonnast Mürgistusinfoliini teemad rahvatervise valdkonnast Mürgistusinfoliini teemad rahvatervise valdkonnast 
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KEMIKAALI- JA RAVIMIMÜRGISTUSTE 
VÄLTIMISEKS
SEENE- JA TAIMEMÜRGISTUSTE 
VÄLTIMISEKS

2

1

RAAMATU JÄRJEHOIDJAD

LASTEMÜRGISTUSTE ENNETUSTEGEVUS

2010-2011

Mürgistusteabekeskuse infovoldikud, plakatid http://www.16662.ee/ennetustoo.html



PLAKAT A2, A4

LASTEMÜRGISTUSTE ENNETUSTEGEVUS

2010-2011

Mürgistusteabekeskuse infovoldikud, plakatid http://www.16662.ee/ennetustoo.html



MÜRGISTUSRISKID

LASTEMÜRGISTUSTE ENNETUSTEGEVUS

Mürgistusteabekeskuse info



Lapsed on täiskasvanutest väiksemadLapsed on täiskasvanutest väiksemadLapsed on täiskasvanutest väiksemadLapsed on täiskasvanutest väiksemad

• Väikesele inimesele tähendab täiskasvanu annus 

suhteliselt suurt doosi – ohtlikud ravimid, mille väike kogus 

võib tappa:

• Antihistamiinikumid

• Bensokaiin

• Beetablokaatorid

• Ca-kanalite blokaatorid

• Kamper

• Klonidiin

• Metanool/etüleenglükool

• Opioidid (kodeiin)

• Teofülliin

• Tritsüklilised antidepressandid

• Diabeediravimid 

Laste mürgistuste eripärad

•Enamasti mittetoksiliste või 
vähetoksiliste ainetega, toksiliste 
ainete väikesed kogused

•Helistatakse kohe, kuni 1h

•Pigem läbi maitsmise, mitte 
neelamise

•Õnnetusjuhtumid kuni  3-aastastel 

•Teismelistel ka tahtlikud



Väikelaste käitumine on erinevVäikelaste käitumine on erinevVäikelaste käitumine on erinevVäikelaste käitumine on erinev

• Uuriva iseloomuga

• Ravimite neelamine mängu käigus
• Huvi äratavad värvid – huvitavad ravimid, kemikaalid
• Keelamine äratab tähelepanu
• Vanemate jäljendamine

• Haavatavad: sõltuvad ja “hääletud”

• Ei selgita sümptomeid
• Viivitused diagnoosimisel
• “Võti” on dif.diagnostika

• Puudub enesekaitse

• Jätkab tegutsemist ohuolukorras ega lahku
• Ei märka ega oska keelduda valest-, liigsest ravist 

• (NB! Münhauseni sündroom)
• Ei tunne ära ohtlikku olukorda ega lahku
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Ema andis 3-aastasele lapsele Brontex köhasiirupit. Laps kasutas juhust, et pudel magusa 
rohuga jäi lauale ja laps võttis ise ka lusikatäie. Mida oodata ja kuhu peab pöörduma?
http://www.16662.ee/mrgistusriskid/laste-murgistused-kodus.html

Laps (3) olevat kätte saanud ja söönud erinevaid tablette. Isa sõnul tabletikarbid mis 
lapsel käes olid olid Rennie, Aspirin, Cipralex. Kui palju ja milliseid tablette laps võtnud isa 
öelda ei oska. Mida edasi teha?

näidenäidenäidenäide

Laps (7) sõi 15 min tagasi metsviinamarja marju. Suus kibe tunne. Mürgistus?
http://www.16662.ee/aineloetelu/murgised-taimed/murgised-taimed-
lahemalt/a/metsviinapuu-parthenocissus-quinquefolia.html
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Laupäeval hammustas parm. Hammustuskoht siiani punane ja paistes, turse laieneb. Mida 
peaks tegema? http://www.16662.ee/mrgistusriskid/putukahammustused.html

Ema leidis 2- aastase lapse patareid lutsimast, piklik AA tüüpi. Kas on ohtlik? Laps rahulik, 
suu puhas, hetkel magab, sest uneaeg. 
http://www.16662.ee/uudised/hoiatused/hoiatus-lahemalt/a/allaneelatud-patarei-voib-
ohustada-vaikelapse-elu.html

Tegi endale teed ja jõi paar lonksu sellest, siis tundis et on imelik maitse. Vett täis 
kannule oli lisatud veidi Reacid`i nimelist katlakivi eemaldusvahendit (helistaja sõnul 
happelist), mida teha?

Laps võttis lonksu lahjendatud nõudepesuvahendit (Pur). vanaema mures, kas on ohtlik?

näidenäidenäidenäide



Efektiivne ennetamine
Mis on mürk?

Mürk on midagi, mis teeb lapse väga 

haigeks, kui ta seda sööb või joob

*Lastel palutakse nimetada kodudes olevaid mürke, mida teatakse



RAVIMID
Ravimi mürgistus

Ravimid võivad lapse mürgitada, kui nad neelavad neid 
liiga palju või nende kätte on sattunud vale ravim.

*räägitakse ohtudest – magusad rohud, ravim pole komm
Miks vanemad võivad ja lapsed mitte. NB! Mängunurgad!



Ravimipudeli kork 
tuleb panna peale 
kohe, kui pudelist on 
rohi välja võetud

Mida peaks tegema ravimitega?



Magusad ravimid...

...pole kommid



RAVIMID Ravimitops peab 
olema lapsekindla 
korgiga

Mida peaks tegema 
ravimitega?



Mida peaks tegema?

Ravimid on kõrgel 
lukustatavas kapis



MÕNIKORD ON RAVIMID 
KÄEKOTIS



KOTID PANNAKSE 
KÕRGELE 
ÄRA

Mida kotiga teha?



Loodustooted:
• Toidulisandid
• Köhasiirupid
• Looduslikud õlid, tinktuurid
• Kaalulangetajad
• Tsinksalv, briljantroheline, kaaliumpermanganaat, jood
• Vitamiinid 

Ravimid:
• Valuvaigistid
• Rögalahtistid (ambroksool)
• Uinutid, rahustid
• Rasestumisvastased ravimid
• Veterinaar-ravimid

Mürgistuskõned loodustoodete ja ravimitegaMürgistuskõned loodustoodete ja ravimitegaMürgistuskõned loodustoodete ja ravimitegaMürgistuskõned loodustoodete ja ravimitega



RAVIMID
Ravimi mürgistus – eeterlikud õlid

imendub seedetraktist kiiresti ja hästi ning mõningad imenduvad ka
nahalt. http://www.16662.ee/mrgistusriskid/ravimid.html

Toksilisus:
• Juba umbes 5 ml (sõltuvalt õlist) võib olla täiskasvanule ja lapsele

eluohtlik annus.

• 2-3ml 100 % eukalüptiõli põhjustas kerget kesknärvisüsteemi depressiooni
• üle 5 ml põhjustas märkimisväärset kesknärvisüsteemi depressiooni või
teadvuse kaotuse.

• 2 ml 100 % piparmündiõli põhjustas 3-aastasel väsimust. Jälgimise ajal oli
laps sümptomiteta.

• umbes 5 ml teepuuõli põhjustas 2-aastasel tasakaaluhäireid, luksumist, 
tasakaaluhäireid



RAVIMID
Ravimi mürgistus – mentool

• Tüüpilisteks sümptomiteks on:
• põletustunne suus ja neelus, 
• iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, 
• pearinglus ja ataksia. 

• Raske mürgistuse korral:
• bradükardia, 
• hingamisdepressioon
• krambid.

• Imendub kiiresti

• Mentooli saadakse piparmündist, eriti (Mentha x piperita) liigist. 
Piparmündiõli mentoolisisaldus vaheldub  40-85 %

• Allikaks: Validool (1tabl=60mg), kurgupastillid, inhaleeritavad preparaadid



Mürgistus – kaalulangetajad
• LiDa Daidaihua (Sibutramiin) 

• 2 Day Diet Fatloss Slimming Slim 3 in 1 M18 Royal Diet
• 2 Day Diet Slim Advance GMP Slim 3 in 1 Slim Formula
• 2x Powerful Slimming Herbal XenicolSlim Burn
• 3 Day Diet Imelda Fat Reducer Slim Express 4 in 1 
• 3 Days Fit Imelda Perfect Slim Slim Express 360
• 3x Slimming Power JM Fat Reducer Slim Fast*
• 5x Imelda Perfect Slimming Lida DaiDaihua Slim Tech
• 7 Day Herbal Slim Meili Slim Up
• 7 Days DietMeizitang Slim Waist Formula
• 7 Diet Miaozi MeiMaoQianZiJiaoNang Slim Waistline
• 7 Diet Day/Night Formula Miaozi Slim Capsules Slimbionic
• 8 Factor Diet Natural Model Sliminate
• Eight Factor Diet Perfect Slim Slimming Formula
• 21 Double Slim Perfect Slim 5x Somotrim
• 24 Hours Diet Perfect Slim Up Starcaps
• 999 Fitness Essence Phyto Shape Super Fat Burner
• BioEmagrecim Powerful Slim Superslim
• Body Creator ProSlim Plus Super Slimming
• Body Shaping Reduce Weihgt Trim 2 Plus
• Body Slimming Royal Slimming Formula Triple Slim
• Cosmo Slim Sana Plus Venom Hyperdrive 3.0
• Extrim Plus Slim 3 in 1 Waist Strength Formula
• Extrim Plus 24 Hour Reburn Slim 3 in 1 Extra Slim Formula Xsvelten
• Fasting Diet Slim 3 in 1 Extra Slim Waist Formula Zhen de Shou

·Leitud ained:

� sibutramiin

� ·fenproporex - metabolismi käigus moodustub amfetamiin,

� ·fluoksetiin – antidepressant, 

� ·bumetaniid –diureetikum

� ·furosemiid – diureetikum, 

� ·rimonabant –- rasvumisvastane aine, võib põhjustada psüühikahäireid,

� ·tsetilistaat – eksperimentaalne rasvumisvastane aine (inhibeerib lipaasi eritumist 
pankreasest vähendades nii triglütseriidide imendumist), 

� ·fenütoiin – krambivastane aine,

� ·fenoolftaleiin – võimalik kantserogeense toimega aine, lahtisti

·Leitud ained:

� sibutramiin

� ·fenproporex - metabolismi käigus moodustub amfetamiin,

� ·fluoksetiin – antidepressant, 

� ·bumetaniid –diureetikum

� ·furosemiid – diureetikum, 

� ·rimonabant –- rasvumisvastane aine, võib põhjustada psüühikahäireid,

� ·tsetilistaat – eksperimentaalne rasvumisvastane aine (inhibeerib lipaasi eritumist 
pankreasest vähendades nii triglütseriidide imendumist), 

� ·fenütoiin – krambivastane aine,

� ·fenoolftaleiin – võimalik kantserogeense toimega aine, lahtisti



RAVIMID
Ravimi mürgistus – Hiina imerohud

•Sisaldavad üldjuhul kõike muud, mida 
lubatakse pakendil

•Sageli tõsiste mürgistuste põhjustajaks

•Kõrvaltoimed!



Ühekordses annuses ohutud ained

� Antatsiidid ja kõrvetiste vastased vahendid 
� A-vitamiin
� B-vitamiin 
� C-vitamiin 
� D-vitamiin 
� Rasestumisvastased tabletid 
� Fluori tabletid alla 20 tabl/kg kohta
� Kaltsiumi tabletid
� Piimhappebaktereid sisaldavad tooted

http://www.16662.ee/uhekordses-annuses-ohutud-tooted.html



MÜRGIDKõik need ained võivad 
põhjustada lastel 
mürgistusi



KEMIKAALIMÜRGISTUSED

• Insektsiidid (DIETÜÜLTOLUAMIID e METÜÜLBENSEENAMIID e DETAMIID e 
DEET)

PUTUKATÕRJEVAHENDID (OFF!, PLIX jne)
– DEET kontsentratsioon erinev: -> 50% 
– Alkoholisisaldus -> 40%

� kiire imendumine ja raskete mürgistuste korral on sümptomid ilmnenud 
juba 30 minuti möödudes

� iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

� teadvusetus, hüpotensioon, lihasvärinad ja krambid

� on neurotoksiline, täpset toimemehhanismi ei tunta. 

Surmajuhtumid on haruldased, 

kuid  on esinenud nii suukaudse 

kui ka nahakaudse 

ekspositsiooni korral.

• TÕRJEAINED



MÜRGID

Kodus olevad kemikaalid peavad olema varustatud 
lapsekindlate korkidega. 

Mida peaks 
tegema 

mürkidega?



MÜRGID

Kemikaalid 
pannakse kõrgele 
lukustatavasse 
kappi, põrandalt 
piisavalt kõrgele

Lastele:

Kas võib avada ja proovida juua 
ilma täiskasvanult küsimata 
värvilistes pudelites/värvilisi 
vedelikke?

Kas kemikaalipudelitega võib 
veesõda pidada?

Mida peaks tegema?



Kemikaalid peavad olema vähemalt 1,5 meetri 
kõrgusel põrandapinnast, kust laps neid kätte ei 
saaks. Mingil juhul ei sobi kemikaalid 
kraanikausi alla kappi, kust laps võib neid 
kergelt leida!

Mida peaks tegema?



KEMIKAALIMÜRGISTUSED
• KODUKEEMIA

• PESU-JA PUHASTUSVAHENDID

� tüki- ja vedelseebid, pesuvedelikud, šampoonid, juuksepalsamid jms. sisaldavad 

üldiselt anioonseid ja mitteioonseid tensiide ning muid seebiaineid. 

� käsipesuvahendid, pesu- ja loputusvahendid ja üldpuhastusvahendid: anioonseid ja 

mitteioonseid tensiide, ensüümdetergente, erinevaid naatrium- ja kaaliumsoolasid, 

silikaate jms.

� pesumasina pesupulbrid ja – vedelikud: anioonseid ja mitteioonseid tensiide, erinevaid 

naatiumsoolasid (tihti söövitavaid) jms.

� klaasi- ja aknapesuained sisaldavad lisaks seebiainetele ka alkoholi nagu isopropanool. 

Lisaks võivad tuuleklaasi pesuvedelikud sisaldada metanooli!

� mikrolaineahju puhastusvahendid: seebiained ja söövitavad leelised. 

� WC-puhastusvahendid sisaldavad seebiainet ja sidrunhapet, ka söövitavaid happeid! 

� Hallitusetõrjevahendid, katlakivieemaldajad ja torude puhastusvahendid: sageli 

söövitavad.

� Desinfitseerimis-, poleerimis-, valgendamisained, plekieemaldid jms:  segarühm, 

sõltub koostisest.



Mida peaks tegema?

Kemikaale hoitakse 
originaalpakendites 
ega valata ümber 
käepärastesse joogi-

pudelitesse



ENERGIAJOOK POLE LAPSE JOOK, KÕIK LIMONAADID POLE 
LIMONAADID

ÄRA VÕTA VÕÕRASTELT 
KOMMI!

ALKOHOL ON LAPSELE OHTLIK!



SIGARETID
1 sigarett, 
üle 3 sigareti koni, 
1 sigari koni, 
näpuotsatäis nuusktubakat

või mistahes kogus 
nikotiini sisaldavat närimiskummi
võib põhjustada lapsel 

mürgistussümptomeid.



VESIPIIP

1 SEANSS = 100 SIGARETTI



TAIMED

KÜSI KÜSI KÜSI KÜSI 
VANEMATELT VANEMATELT VANEMATELT VANEMATELT 
LUBALUBALUBALUBA



Mürgistused taimedega

• Reeglina kõige mürgisemad need taime osad, mis on 
seotud säilimise ja paljunemisega.

• Kergema mürgistuse korral tekivad nõrkus, peavalu, 
oksendamine. Raske mürgistuse korral südame 
rütmihäired, teadvushäired, raske mürgistus võib lõppeda 
surmaga



Taimed: solaniini sisaldavad

• Kartul Solanum tuberosum

• Koralltomat Solanum pseudocapsicum

• Rohelised tomatid Solanum lycopersicum

• Maavitsad Solanum dulcamara; Solanum nigrum, Паслен

on kibeda ja mõru maitsega. 
• Kartulite koorimine enne keetmist vähendab oluliselt glükoalkaloidide sisaldust. 
• Kartulite keetmisel või küpsetamisel ei ole glükoalkaloidide sisaldust vähendavat

toimet

Enamasti on mürgistuse sümptomid kerged: mõru maitse suus ja neelus, seedehäired, 
peavalu.
Raske mürgitsuse korral on kirjeldatud teadvuse hägustumist ja koomat.
tekivad 2-24 tunni möödudes taime söömisest. Raske mürgistuse korral võib
kõhulahtisus kesta 3-6 ööpäeva.



Putked – süsteemselt mürgised
Täpiline surmaputk Coniculum maculatum

Mürkputk Cicuta virosa

Taimed

Fotosensibiliseeriva toimega putked

• Karuputk Heracleum

• Heinputk Angelica sylvestris

• Mets-harakputke Anthriscus sylvestris

• Valge diktamnus Dictamnus albus Rutaceae

• Aed-moorputk (pastinaak) Pastinaca sativum

• Karvane karuputk Heracleum rubescens

• Aedruut Ruta graveolens

• Koeraputked Heracleum spp. 

• Kikkaputk Angelica archangelica



Fotosensibiliseeriva tomega 
putked

• psoraleenid imenduvad purunenud taimerakkudest mõne minutiga

• kinnitavad naharakkude tuuma ja rakukoesse, seob tugevalt päikese 
ultravioletkiirgust

• kiirguse energia vabaneb soojuse ja keemilise reaktsioonina. Tekib nn. 
fototoksiline reaktsioon, mis väljendub naha fütofotodermatiidina

Taimed

• vältida sümptomite vallandumist, kaitstes nahka  ultraviolettkiirguse (päikesevalguse) eest vähemalt 
48 tunni vältel

• Nahka pesta külma veega. Pesemisel ei tohi kasutada kuuma vett ega seepi ja nahka ei tohi 
hõõruda

• Fütofotodermatiiti ravitakse kortikosteroidsalviga. Ravi alguses võib tekkida vajadus niiskete 
mähiste kasutamiseks.



MARJAD

ENNE, KUI PANED 
MARJA SUHU, KÜSI 
TÄISKASVANULT 
LUBA



�MÜRGISTE MARJADE REEGEL: mürgise marja maitsmine, 1-3 
marja alla neelamine pole ohtlik.
�V.a. karumustikas 

MARJAD



SEENED

MÜRGISEENED ON 
TAVALISELT VÄGA ILUSAD



I faas: tugev 
oksendamine 

kuni 2-3 ööpäeva

Kannatanu 
tunneb end 

suhteliselt hästi

Kuni nädala 
möödudes neeru- või 
maksapuudulikkus

toimeSeenemürgi 

Süsteemselt toimiva seenemürgi toime



1. Mida teha, kui kemikaal satub nahale, silma? – Loputa nahk, silm, teata 
täiskasvanule

2. Mida teha, kui kemikaal neelatakse alla? Loputa suu ja kutsu täiskasvanu, 
teata kõrvalseisvale sõbrale, täiskasvanule

3. Mida teha, kui kemikaal hingatakse sisse? Võta sõber kaasa ja välju ruumidest 
ja sule uks. Teata esimesele täiskasvanule.

4. Ära karda öelda täiskasvanule, mis tegelikult juhtus!

NB! Jälgi kannatanut ning anna muutustest koheselt teada mürgistusinfo-liinile.

Lasteaias/koolis/hooldaja järelevalve all toimunud õnnetuse korral võta ühendust 
lapsevanematega ning informeeri neid juhtunust ja mürgistusinfoliinilt saadud 
tegevusjuhistest. 

NB! Kui kannatanu on soovitatud viia ülevaatamiseks/  edasiseks terviseseisundi 
jälgimiseks haiglasse, võta kaasa toote pakend!

Kui on juhtunud mürgistus



Info olukorrast väga oluline!

Ravimtopsi suurus? 200 200 tabl

Palju tarvitatud eelnevalt?

2 tbl/ööpäevas 3kuud 2x30x3 -180 tabl

Palju on järgi?

Suus 1

Põrandal 8

Diivani ääre vahel 3

Vaiba all 6 - 18 tabl

Maksimaalne annus 2 tablMaksimaalne annus 2 tabl



• OKSENDAMISE ESILEKUTSUMINE:
SOOLA SÖÖTMINE

NEUTRALISEERIMINE

LAHUSTITE JOOMISEL ÕLI NEELAMINE

Oksendamise ohud

Vastunäidustatud söövitavate ainete neelamisel

Teadvushäiretega kannatanu

MAOLOPUTUS
Tavaliselt mittevajalik, vahel ka vastunäidustatud

Rahvatarkusest tulenevad valed ravivõtted



Aktiivsüsi
peamine võti

lapsed keelduvad tavaliselt aktiivsöe vabatahtlikust 
manustamisest. 

lutipudelis piimaga/jogurtiga
jäätisega 

aktiivsütt ei tohi manustada igaks-juhuks 
juhtudel, mil laps on manustanud mitte-toksilises koguses 
ainet või on tegemist hoopiski mürgitu ainega.



Aktiivsüsi ei aita:

Petrooleumitooted (sh bensiin)

Söövitavad ained

Raud jt raskemetallid

Fluor, tsüaniid, liitium 

Alkohol



1 gramm kehakaalu kilogrammi kohta

1 söetablett 0,25g ehk:
1 gramm sütt on 4 tabletti

20kg laps = 20g sütt = 
4x20 = 80 söetabletti -

purustada

Aktiivsüsi:



Alati kõrgema 
prioriteediga

Välditavad!

Kiire ja adekvaatne 
reageerimine võib 
päästa elu

Hinda –> kutsu abi -> tegutse

Laste mürgistusjuhtumid



… ja 
küsimused?

mare.oder@16662.ee


