Bị cắn và đốt
Hướng dẫn vắn tắt cách sơ cứu

Băng ép mạnh và
không cử động

Gạc lạnh
(túi nước đá)

Nước nóng

Giấm

Nhện funnel web và
mouse spider

Nhện lưng đỏ
(Red-back)

Sứa Blue-bottle
(Pacific-Man-O-War)

Sứa hộp (Box jellyfish)

Rắn

Nhện đuôi trắng
(White-tailed spider)

Cá Bullrout

Sứa Irukandji

Bạch tuộc vòng xanh

Ong

Cá trê

Sứa Jimble

ốc cối (cone shells)

Ong vò vẽ Âu Châu

Sao biển Crown-ofThorns

Hải quỳ (sea
anenomes)

Rắn biển

Kiến

Cá đuối

Bị loài gì đó ở dưới
biển vùng nhiệt đới
cắn/đốt mà không rõ
nguồn gốc

1. Làm theo
DRSABCD.
2. Trấn an bệnh nhân
và bảo bệnh nhân
đừng cử động.
3. Băng ép mạnh.
4. Sử dụng nẹp để
bệnh nhân đừng
cử động và giữ cho
bệnh nhân không
cử động gì hết.
5. Bảo đảm đã gọi xe
cứu thương: ba số
không (000).

Bọ ve

Cá đá (Stonefish)

Bọ cạp

Sứa nhỏ không phải
loại ở vùng nhiệt đới

Rết

1. Làm theo
DRSABCD.
2. Trấn an bệnh nhân.
3. Đặt chân/tay bị
cắn/đốt của bệnh
nhân vào nước
nóng (nóng ở mức
quý vị, là người sơ
cứu, có thể chịu
nóng nổi).
4. Bảo đảm đã gọi xe
cứu thương: ba số
không (000).

1. Làm theo
DRSABCD.
2. Trấn an bệnh nhân.
3. Đổ thật nhiều giấm
lên chỗ bị cắn/đốt
trong ít nhất 30
giây.
4. Nếu không có sẵn
giấm, lấy cành cây
hay ngón tay đã
mang bao tay bật
xúc tu ra.
5. Bảo đảm đã gọi xe
cứu thương: ba số
không (000).

Tất cả nhện khác
1. Ép chặt gạc lạnh
hoặc túi nước đá
trực tiếp lên vết
cắn/đốt để giảm
đau.
2. Đi bác sĩ/bệnh viện
nếu cần.

Trong trường hợp cấp cứu, gọi ba số không (000) xin xe cứu thương.
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