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Dấu hiệu & triệu chứng
•	 vết thủng hoặc trầy xước
•	buồn nôn, nôn và tiêu chảy
•	nhức đầu
•	nhìn thấy hai hình hoặc bị mờ
•	mí mắt rủ xuống
•	 chảy máu từ vết cắn
•	 khó thở
•	ngầy ngật, chóng mặt hoặc bị ngất
•	nói hoặc nuốt không được
•	đau cổ họng, ngực hoặc phần bụng
•	hô hấp yếu hoặc ngưng thở

•	nước tiểu sậm màu

Cách đối phó
1. Làm theo DRSABCD.

2. Trấn an bệnh nhân và bảo họ đừng di chuyển.

3. Dùng băng crepe bản rộng băng vết cắn càng 
sớm càng tốt.

4. Băng chặt

 •	 (băng crepe chắc bền hoặc băng cuộn thun)

 •	 bắt đầu ở vị trí ngay phía trên các ngón tay  
 hoặc ngón chân của tay/chân bị rắn cắn, và  
 chuyển dần lên chân/tay càng xa càng tốt  
 (bao gồm cả vết rắn cắn))

 •	 băng chặt nhưng không chặn dòng máu  
 chảy đến chân/tay.

5. Dùng nẹp giữ yên tay/chân đã băng bó.

6. Bảo đảm bệnh nhân không di chuyển.

7. Ghi lại giờ giấc bị cắn và khi băng bó

 •	 ở lại với bệnh nhân

	 •	 kiểm tra máu tuần hoàn ở ngón tay hoặc  
 ngón chân

	 •	 đối phó với sốc.

Snake	bite

Cảnh báo
ĐỪNG rửa chất độc trên da.

ĐỪNG cắt chỗ rắn cắn.

ĐỪNG tìm cách hút nọc độc ra khỏi 
vết thương.

ĐỪNG sử dụng ga rô.

ĐỪNG tìm cách bắt con rắn.

Rắn cắn
Cách đối phó với vết rắn cắn


