Δαγκώματα
(δήγματα) αραχνών
Διαχείριση δαγκωμάτων αραχνών

Σημάδια και συμπτώματα

Διαχείριση

• αιχμηρός πόνος στο σημείο του
δαγκώματος
• έντονη εφίδρωση

1. Ακολουθήστε το σχέδιο δράσης DRSABCD.

• ναυτία, έμετος και κοιλιακό άλγος.

3. Ηρεμήστε και καθησυχάστε τον ασθενή.

Πρόσθετα συμπτώματα για
δάγκωμα αράχνης γένους
AtracinaeκαιMissulena:

4. Εφαρμόστε τη σχετική διαχείριση για:

• άφθονη έκκριση σάλιου
• σύγχιση που οδηγεί σε απώλεια αισθήσεων
• μυικές συσπάσεις και δυσκολία στην
αναπνοή
• ανατρίχιασμα
• μούδιασμα γύρω από το στόμα
• άφθονα δάκρυα
• αποπροσανατολισμός
• ταχυπαλμία
• σημαντική αύξηση της αρτηριακής πίεσης

Πρόσθετα συμπτώματα για δάγκωμα
αράχνης με κόκκινη πλάτη:
• έντονος τοπικός πόνος, που αυξάνεται και
διαχέεται
• ανατρίχιασμα
• τοπική εφίδρωση
• πονοκέφαλος
• μυική αδυναμία ή σπασμοί.

Πιθανά σημάδια και συμπτώματα
από δάγκωμα άλλων αραχνών:
• αίσθημα καύσου
• οίδημα (πρήξιμο)
• φουσκάλες

2. Ξαπλώστε τον ασθενή κάτω.

Αράχνη γένους AtracinaeκαιMissulena:
1. Εάν το δάγκωμα είναι σε άκρο, εφαρμόστε έναν
πλατύ επίδεσμο πίεσης (κατά προτίμηση επίδεσμος
κρεπ) πάνω από το σημείο του δαγκώματος το
ταχύτερο δυνατόν.
2. Τοποθετήστε έναν σταθερό επίδεσμο πίεσης
αρχίζοντας ακριβώς πάνω από τα δάχτυλα των
χεριών ή των ποδιών και έως πάνω στο άκρο.
3. Ακινητοποιήστε το δαγκωμένο άκρο και
εξασφαλίστε ότι ο ασθενής δεν κινείται.
4. Διασφαλίστε ότι έχει κληθεί ασθενοφόρο: τρία
μηδενικά (000).

Αράχνη με κόκκινη πλάτη
1. Τοποθετήστε παγοκύστη/κομπρέσσα στο σημείο για
να ελαττώσετε τον πόνο.
2. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια σύντομα.

Δαγκώματα άλλων αραχνών
1. Ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό.
2. Τοποθετήστε παγοκύστη για να ανακουφίσετε τον
πόνο/την ενόχληση.
3. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια, εάν ο ασθενής
εμφανίσει έντονα συμπτώματα.

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

Μάθετε Πρώτες Βοήθειες. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 				
www.stjohn.org.au ή καλέστε 1300 360 455.
© St John Ambulance Australia. Αυτή η πληροφορία δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναπαραχθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
Η πληροφορία αυτή δεν αποτελεί υποκατάστατο για την παροχή πρώτων βοηθειών. St John συνιστά ότι ο καθένας πρέπει να εκπαιδευτεί
στην παροχή πρώτων βοηθειών.
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