Nhện cắn
Cách đối phó nhện cắn

Dấu hiệu & triệu chứng

Cách đối phó

• đau nhói tại vết cắn

1. Làm theo DRSABCD.

• đổ/toát mồ hôi đầm đìa
• buồn nôn, nôn và đau phần bụng.

Các triệu chứng khác khi bị nhện
Funnel-Web cắn:
• chảy nhiều nước miếng
• lẫn lộn dẫn đến bất tỉnh
• cơ bắp co giật và khó thở
• lông nhỏ dựng lên
• bị tê quanh miệng
• chảy nước mắt nhiều
• mất phương hướng
• mạch nhảy nhanh
• huyết áp tăng đáng kể.

Các triệu chứng khác khi bị nhện redback cắn:
• đau dữ dội ở vết cắn càng ngày càng đau và
lan ra
• lông nhỏ dựng lên

2. Đặt bệnh nhân nằm xuống.
3. Vỗ về và trấn an bệnh nhân.
4. Áp dụng cách đối phó với:

Nhện Funnel-web/Mouse spider
1. Nếu bị cắn ở chân/tay, lấy băng bản rộng băng chặt
vết cắn lại (tốt nhất là loại băng crepe) càng sớm
càng tốt.
2. Băng chặt bắt đầu ở vị trí ngay phía trên các ngón
tay hoặc ngón chân lên chân/tay càng xa càng tốt.
3. Giữ yên tay/chân bị cắn và bảo đảm bệnh nhân
không di chuyển gì hết.
4. Bảo đảm đã gọi xe cứu thương: ba số không (000).

Nhện red-back
1. Chườm túi lạnh/gạc lạnh tại vết cắn để giảm đau.
2. Nhanh chóng đi bác sĩ/bệnh viện.

Bị loài nhện khác cắn

• đổ/toát mồ hôi chỗ có chỗ không

1. Rửa bằng xà phòng và nước.

• nhức đầu

2. Chườm túi lạnh (icepack) để giảm đau/khó chịu.

• cơ bị yếu hoặc co thắt.

3. Đi bác sĩ/bệnh viện nếu bệnh nhân có triệu chứng
nghiêm trọng.

Dấu hiệu và triệu chứng có thể xảy ra
khi bị loài nhện khác cắn:
• cảm giác nóng rát
• sưng
• phồng rộp.

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

