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Farligt i flaskor och burkar
i människor använder kemikalier
nästan varje dag. Kemikalier kan
vara diskmedel, tvättmedel och målarfärg. Många använder kemikalier i sitt
arbete, till exempel målare. Några kemikalier finns också att köpa i vanliga affärer. Det kan vara sådant som vi använder
för att tvätta, städa, laga mat och diska.

V

Symbol för farliga kemikalier
En del kemikalier är farliga för vår kropp
och vår hälsa. Vi kan få svårt att andas eller få röda ögon och irriterad hud vid kontakt med till exempel starka rengöringsmedel. Därför ska alla farliga kemikalier
ha en symbol på förpackningen. Symbolen är en svart fyrkant med orange bakgrund. Det ska också finnas en svensk text
på förpackningen med information om
varför det är farligt, till exempel att det är
mycket giftigt.

Färg innehåller ofta ämnen som är farliga att andas in.

Diskmedel
I ett hem finns många kemikalier som är
farliga för småbarn. Maskin-disk-medel,
till exempel, är farligt för barn att svälja.
Det kan också irritera huden, så att huden
blir röd och börja klia. Därför har maskindiskmedel en symbol på paketet. Under symbolen
står att man ska spola hud eller öga med
mycket vatten om
man har fått diskmedel
på kroppen eller i ögat.
Både diskmedel och tvättmedel kan vara farliga för
barn. Därför ska man förvara paketen så att barnen inte kan ta dem.

Tändvätska
På sommaren är det många som grillar ute
och använder tändvätska till grillen. Men
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varje år blir flera hundra barn skadade för
att de har druckit tändvätska. Bara lite
tändvätska kan göra att barn får svårt att
andas. Därför är det bra att istället använda tändpapper eller elektrisk tändare, om
det finns barn nära grillen.

Läkemedel
Läkemedel kan också vara farliga för barn. Barnen kan bli
förgiftade. De kan tro
att läkemedel är
godis och
svälja
en
tablett
eller
dricka
medicin.
Därför är det bra
att ha alla läkemedel i
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ett skåp med lås så att barnen inte kan få
tag på dem.
Det är ibland svårt att veta vad man ska
göra om ett barn eller en vuxen har ätit
något som kan vara giftigt.

Ring och fråga om gifter
Ring Giftinformationscentralen om du
har frågor om förgiftningar och det inte är
bråttom. De har öppet dygnet runt alla dagar på året. De har telefon 08-33 12 31.
Ring till exempel Giftinformationscentralen om du, ditt barn eller någon annan
• har svalt någonting farligt
• har andats in någonting farligt
• har blivit biten av en orm
• har blivit stucken av en geting.
Giftinformationscentralen finns i Stockholm.
Där arbetar cirka 35 personer. Det är
apotekare, läkare och sekreterare. Det är

Vi använder kemikalier till mycket, till exempel när vi diskar.

Mycket giftigt eller giftigt. Frätande.

en apotekare som svarar i telefon när du
ringer 08-33 12 31.
Apotekaren talar om för dig vad du ska
göra. Ibland räcker det att dricka något
hemma, till exempel mjölk. Ibland måste
man åka till sjukhus för att få hjälp.
Giftinformationscentralen får ungefär
75 000 samtal varje år. De flesta samtalen
kommer från hem. Men förskolor, skolor
och arbetsplatser ringer också ibland. Många
samtal är frågor om barn som har smakat på
något, till exempel blommor, bär, svampar, tvättmedel, diskmedel och mediciner.

Ring 112 om det är bråttom
Ring till SOS Alarm på telefonnummer
112 om det är en akut förgiftning och du
behöver hjälp snabbt.
Du ska till exempel ringa 112 om ditt
barn eller någon annan
• har svårt att andas

Farligt för miljön.

Skadligt för hälsan.

• är medvetslös
• har kramper
• inte kan svara när du pratar med honom eller henne

Mycket brandfarligt.

Explosivt.

ken. Några symboler är extra viktiga att
förstå, som farosymboler som man använder på kemikalier. Det är lag på att kemikalier ska vara märkta.
Eva Bernhardtson

Svara på frågor
SOS Alarm svarar också i telefon alla dagar på året. Du får alltid svar när du ringer
112 – både dag och natt. Och det är alltid
gratis att ringa till 112. Det är en SOSoperatör som svarar på nummer 112.
När du ringer 112 får du flera frågor.
Det är för att personen som svarar ska förstå vilken hjälp du behöver, hur snabbt du
behöver hjälp och på vilken adress hjälpen
behövs. Du får till exempel berätta vad
som har hänt, om någon är förgiftad eller
skadad och vem du är som ringer.

Symboler som varnar för fara
I samhället finns flera symboler och mär-
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NYA GIFTSYMBOLER ÅR 2015
• Den 1 juni 2015 kommer nya farosymboler.
De är trekantiga i rött och vitt. De nya symbolerna ska gälla i hela världen.
• På www.giftinformation.se. finns information
om förgiftning hos barn och vuxna, giftiga
svampar, bilder på bär och mycket annat.
• På www.112.se/information och
utbildning/sfi finns ett material om samhällets nödnummer 112. Materialet är gratis
och kan användas i sfi-undervisning eller enskilt. Det innehåller bl.a. faktablad, dialoger,
O R D L I STA
bilder och uttalsövningar.

Oxiderande.

OR
apotekare -n - = en legitimerad expert på
läkemedel
enskil/d -t -da här: man kan använda materialet enskilt = man kan använda materialet själv
farosymbol -en -er här: en bild som visar
att något kan vara farligt
frätande vätskan är frätande = vätskan
förstör hud, kläder och annat
matstrup/en -en -ar = röret som går
från munnen till magen, som maten går
genom när man sväljer
förgiftning -en hon har en förgiftning =
hon har blivit sjuk av gift
oxiderande det är oxiderande = det förenar sig med syre (och kan då bli farligt)
uttalsövning -en -ar = en övning i att uttala något
SOS-operatör -en -er = en person som
svarar i telefon när man ringer 112 och ser
till att den som ringer får rätt hjälp

Terpentin använder man bland annat när man tvättar penslar. Ångorna kan vara farliga att andas in, och därför
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ska man vädra när man använder terpentin.

