Δάγκωμα (δήγμα)
φιδιού
Διαχείριση δαγκώματος φιδιού

Σημάδια και συμπτώματα

Διαχείριση

• σημάδια τρυπήματος ή γρατζουνιές

1. Εφαρμόστε το σχέδιο δράσης DRSABCD.

• ναυτία, έμετος και διάρροια

2. Καθησυχάστε τον ασθενή και ζητήστε του να μην
κινείται.

• πονοκέφαλος
• διπλή ή θολή όραση
• πτώση βλεφάρων
• αιμορραγία από το σημείο
(δαγκώματος)
• δυσκολία στην αναπνοή
• υπνηλία, ίλιγγος ή λιποθυμία

3. Εφαρμόστε έναν πλατύ επίδεσμο κρεπ πάνω από το
σημείο του δαγκώματος το ταχύτερο δυνατόν.
4. Τοποθετήστε έναν επίδεσμο πίεσης
•

(σταθερό βαρύ επίδεσμο κρεπ ή ελαστικό 		
κυλινδρικό επίδεσμο)

•

ξεκινήστε ακριβώς πάνω από τα δάχτυλα 		
του χεριού ή του ποδιού του άκρου που 		
δαγκώθηκε, και ανεβάστε τον επίδεσμο 		
προς το πάνω μέρος του άκρου όσο πιο 		
ψηλά μπορείτε (συμπεριλαμβάνοντας και 		
το σημείο του δαγκώματος του φιδιού)

•

εφαρμόστε σφιχτά χωρίς να σταματήσετε 		
την κυκλοφορία του αίματος προς το άκρο.

• πρόβλημα στην ομιλία ή στην κατάποση
• πόνος στο λαιμό, στο στήθος ή στην
κοιλιά
• αναπνευστική ή καρδιακή αδυναμία
• σκούρα ούρα

Προειδοποίηση
ΜΗΝ ξεπλένετε το δηλητήριο από το
δέρμα.
ΜΗΝ κόβετε το μέρος που έχει
δαγκωθεί.
ΜΗΝ προσπαθείτε να ρουφήξετε το
δηλητήριο από την πληγή.
ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αιμοστατικό
επίδεσμο.

5. Ακινητοποιήστε το δεμένο μέλος με νάρθηκες.
6. Διασφαλίστε πως ο ασθενής δεν κινείται.
7. Καταγράψτε τον χρόνο τον δαγκώματος και πότε
τοποθετήθηκε ο επίδεσμος
•

μείνετε μαζί με τον ασθενή

•

ελέγξτε την κυκλοφορία του αίματος στα 		
δάχτυλα των χεριών και των ποδιών

•

αντιμετωπίστε τυχόν σοκ (του ασθενούς).

ΜΗΝ προσπαθήσετε να πιάσετε το
φίδι.

Σε επείγουσα ανάγκη καλέστε τα τρία μηδενικά (000) για ασθενοφόρο.
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Snake bite

