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Bakım personeli için bilgiler
Yaşlı veya şaşkın insanların zehirlenmesini önlemeye yardımcı olun

Zehirlenmelerin önlenmesi açısından
aşağıda sıralanan kurallara uyulmalıdır:

Yaşlı ve şaşkın insanlar, duş jölesi, şampuan, banyo
köpük sıvıları, temizlik veya dezenfeksyon sıvılarını
yanlışlıkla içmek suretiyle kendi kendilerine zarar
verebilirler. Bu olgu, ender de olsa ağır zehirlenme
ve hatta ölüm vakalarına yol açabilir.

● Hasta odalarında şampuan veya banyo köpük
sıvıları içeren ve bu sıvıların insanlar tarafından
içilmesini mümkün kılan türdeki şişelerin bulunmamasına özen gösterilmelidir. Bu tür şişelerin ya
hastaların ulaşamayacağı yerlerde saklanması
veya dozaj pompası ile donatılmış şişelerle
değiştirilmesi gerekmektedir.

Bunun bazı önemli nedenleri şunlardır:
● Yaşlı insanların koku ve tat alma yetenekleri ço ğu
zaman düşüktür. Bundan dolayı yedikleri ve
içtikleri şeylerin insan tüketimine uygun olup
olmadığını zor tesbit edebilirler.
● Bu insanlar, hata yaptıklarının farkına vardıklarında bir defa başladıkları bir eylemden genç bir
insan gibi kolay bir refleksle hemen vazgeçemezler.
● Yaşlı insanlar, bazen gerektiği gibi hızlı bir şekilde
yardım çağıramazlar; ya da utandıklarından veya
güvensizlikten dolayı olup biteni saklarlar.
● Şaşkın hastalar, koku ve tat alma yetenekleri
yerinde olsa dahi, insan tüketimine uygun olan ve
olmayan şeyler arasındaki farkı çoğu zaman
göremezler.
● Görme özürlü insanlar, küçük veya çok renkli
yazıları ya hiç okuyamaz, ya da zahmetle okuyabilirler; bundan dolayı bazı koşullar altında içecek
şişelerini temizlik sıvılarından veya şampuandan
ayırt edemezler.

● Temizlik veya dezenfeksyon sıvılarının daima hastaların ulaşamayacağı yerlerde saklanması gerekmektedir. Bu tür temizlik malzemelerinin kilitlenmiş bir odada saklanması zorunludur. Bu kapsama evlerde kullanılan çok yönlü temizlik malzemeleri de dahildir. Bu husus, şaşkın ve yaşlı insanlar tarafından içilmesi mümkün olan inceltilmiş
sıvılar için de geçerlidir.
● Kullanıma uygun olarak inceltilmiş temizlik
sıvılarının içecek şişelerinde saklanması kesinlikle yasaktır. Bu durum karışıklıklara yol açabilir!
Hazır sıvılar daima orijinal şişelerde saklanmalı
ve orijinal etiketler de şişelerden sökülmemeli.
Bu tür kaplar da hastaların görebileceği veya
ulaşabileceği yerlerde saklanmamalı.

İlkyardım önlemleri
Telaşlı tedavi girişimlerinde bulunmayın!
Hastayı suni olarak kusturmayın, sadece tükürmesini isteyin ve gerektiğinde ağzını bir yudum sıvı ile
çalkalatıp temizlemesini sağlayın. Prensip olarak
fazla sıvı içirmeyin, daha ziyade derhal bir doktorla
veya eyaletlerin Zehir Enformasyon Merkezi ile irtibata geçin ve bu bağlamda ürünle ilgili bilgileri
mutlaka bildirin, yani orijinal kapları beraberinizde
götürün, ürün adı, konsantrasyon verileri, tehlike
işaretleri, üretici adresi / telefon numarası gibi bilgileri ürünün etiketinden okuyup bir yere yazın veya
etiketi fotokopi olarak hazır bulundurun.
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Temizlik personeli için bilgiler
Yaşlı ve şaşkın insanların zehirlenmesini
önlemeye yardımcı olun

Zehirlenmelerin önlenmesi açısından
aşağıda sıralanan kurallara uyulmalıdır:

Yaşlı ve şaşkın insanlar, şampuan, banyo köpük
sıvıları, temizlik ve dezenfeksyon sıvılarını yanlışlıkla içmek suretiyle kendi kendilerini tehlikeye
atabilirler. Bu olgu, ender de olsa ağır zehirlenme
vakalarına yol açabilir.

● Temizlik veya dezenfeksyon sıvılarının daima
hastaların ulaşamayacağı yerlerde saklanması
gerekmektedir. Bu kapsama evlerde kullanılan
çok yönlü temizlik malzemeleri de dahildir. Bu tür
temizlik malzemelerinin kilitlenmiş bir odada
saklanması zorunludur.

Bunun bazı önemli nedenleri şunlardır:

● Hasta odalarının koridorlarında inceltilmiş
sıvıların kontrolsüz olarak bırakılması prensip
olarak yasaktır, çünkü bu sıvıların hastaların eline
geçmesi söz konusu olabilir.

● Yaşlı ve ihtiyar insanların koku ve tat alma yetenekleri çoğu zaman düşüktür. Bundan dolayı
yedikleri ve içtikleri şeylerin insan tüketimine
uygun olup olmadığını zor tesbit edebilirler.
● Yaşlı insanlar, küçük veya çok renkli yazıları ya
hiç okuyamaz, ya da zahmetle okuyabilirler;
içecek şişelerini temizlik sıvıları veya şampuanla
karıştırırlar.
● Şaşkın insanlar, içinde içecek bulunan şişelerle
temizlik veya yıkama sıvıları bulunan şişeler
arasındaki farkı artık kesin olarak tesbit edemezler.
● Yaşlı ve şaşkın insanlar, bazen yeterince hızlı
bir şekilde yardım çağıramazlar; ya da utandıklarından veya güvensizlikten dolayı olup biteni
saklarlar.
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● İnceltilmemiş temizlik sıvıları içeren şişe ve kaplar, sadece kapalı temizlik arabalarında saklanmalıdır.
● Kullanıma uygun olarak inceltilmiş temizlik
sıvılarının içecek şişelerinde saklanması kesinlikle yasaktır. Bu durum karışıklıklara yol açabilir!
Hazır sıvılar daima orijinal şişelerde saklanmalı
ve orijinal etiketler de şişelerden sökülmemeli.
Bu tür kaplar da hastaların görebileceği veya
ulaşabileceği yerlerde saklanmamalı.
● Dezenfeksyon odaları ile temizlik malzemelerinin
saklandığı odaların daima kilitlenmesi zorunludur.
● Hastanın şampuan, sabun sıvısı, temizlik veya
dezenfeksyon sıvısı içtiğini gözetlemeniz halinde,
derhal hasta bakım personeline veya bir doktora
haber verilmesi zorunludur.

