
G Y E R M E K E K  
S Z Á M Á R A  A J Á N L O T T  

HETI  É T RE ND

a) i — 2 éves gyermekek számára 
(840 napi kalória)

Védőtáplálék:
Tej ..........................
7drbtojás* . . . . . .
Zöldfőzelék . . . . . .
Burgonya ..............
Csukamájolaj..........

4000
350

210-420
210

21

3500
490
110
210
210

175
42

Összesen.............. 4520 217
Energiát adó táplálék
Zsír, lehetőleg vaj 49 350
Kenyér, tészta . . . . 350 1050 49

összesen.............. 5920 260
Egy napra esik.. 845 39

b) 2— 3  íves gyermekek számára 
(1000 napi kalória)

Védőtáplálék
Tej .......................... 7000 4620 224
7 drb tojás* .......... 350 490 42
Zöldfőzelék .......... 210-420 110
Burgonya .............. 350 350 7
Csukamájolaj .......... 21 210
Gyümölcs, paprika, 

paradicsom . . . .
összesen.............. 5780| 273

Energiát adó táplálék
Zsír, lehetőleg vaj .. 70 525
Kenyér, tészta . . . . 350 1050 49

Összesen ..............
Egy napra esik..

7355
1050

49

c) 3—5  íves gyermekek számára 
(1200— 1300 kalória naponta)

Védőtáplálékok
Tej ..........................
7 drb tojás * . . . . . .
Zöldfőzelék ..........
Burgonya ..............
Csukamájolaj..........
Gyümölcs, paprika, 

paradicsom..........

7000
350

420-700
700

21

4620
490
150
700
210

244
42
12
12

összesen .............. 6170 310
Energiát adó táplálék
Zsír, lehetőleg vaj . . 105 770
Kenyér, tészta . . . . 525 1575 49

összesen ............. 8515 359
Egy napra esik .. 1200 51

d) 5— 7 éves gyermekek számára
(1400 kalória naponta)

Védőtáplálék
Tej .......................... 7000 4620 244
7 tojás..................... 350 490 42
Hús, hal, máj v. sajt 
Zöldfőzelék ..........

210 280 36
700 210 21

Burgonya ..............
Gyümölcs, paprika,

1050 1050 21

paradicsom .....
összesen............... 6750 362

Energiát adó táplálék 
Zsír, lehetőleg vaj .. 140 1050
Kenyér, tészta . . . . 700 2100 98

összesen.............. 9900 460
Egy napra esik .. 1410 65

•vagy egy tojás helyett 30 gr hús, hal *vagy egy tojás helyett 30 gr hús, hal 
vagy máj. vagy máj.

y f t í c q & z f a

A mérgezés tünetei:
Nyugtalanság, izgalom, esetleg dü
höngés, zavartság, mozgási rendet
lenség, tántorgás, dülöngés, hányás, 

később mély bódulat, öntudatlanig, kihagyó légzés, 
kiesinv érverés.

A lk o h o l

A r z é n

O i A n  (kétely , 
Ulócián vegyület) lem, mély bódulat, heves görcsök. 

Súlyos esetekben a mérgezettek hangos sikollyal össze
rogynak és szinte azonnal beáll a halál.

F o sz fo r

G o m b a
(ételmérgezés.)

H ig a n y

Heveny mérgezés :  A szer bevétele 
után néhány órával garatszárazság, 
torokégés, fejfájás, szédülés, hányás, 

hasmenés, bélgörcsök, kimerülés, ájulás, öntudatlanság, 
görcsök, szivgyengeség.
Idült mérgezés: Idült gyomorbélhurut, fémes íz érzése a 
szájban, étvágytalanság, gyakori hányás, hasmenés, leso- 
ványodás. Nyálkahártya-hurutok, kötőhártya hurut, vér- 
szegénység, ideggyulladások, izomremegések, fejfájás, álmat
lanság, gyors kifáradás, szellemi eltompultság.
Arzén porok a bőrön eccemát, köröm és hajkihullást, 
köröm- és hajdeformációkat, bőrmegvastagodásokat, el
halásokat okoznak.

A  gőzök huzamosabb belégzése 
kábulatot szédülést, fejfájást, a 
részegséghez hasonló állapotot okoz 

Súlyos esetekben eszméletlenség, görcsök lépnek fel.
Fejfájás, szédülés, légszomj, piros- 
arcszin, szívszorongás, halálféle-

Tennivaló:
Hánytatás, friss levegő, szük
ség esetén mesterséges lég
zés, felmelegítés, erős tea 
kávé itatása.

Vízben sűrűn iszapolt állati 
szén itatása (többször két 
evőkanálnyit) fehérje, tej.

h

Idült mérgezés: Foszfor gőzök
hosszú időn keresztül,történő be
légzése eseténfejlődiic ki. Az arc- 

szín sápadt, fáradtság, étvágytalanság, gyomorzavarok, leso- 
ványodás, a felső légutak hurutja jelentkezik.
A foginy fájdalmasan duzzadt és gyulladt. A fogak meg
lazulnak. súlyos esetekben az álkapocscsontok elhalnak. 
Égő foszforokozta sebek gyógyulási hajlama kedvezőtlen.

Az első tünetek rendszerint az 
evés után % — 1 ára múlva, vagy 
még később jelentkeznek. Gyomor

fájás, égő érzés a gyomorban, szomjúság érzése, émelygés, 
hányás, hasmenés (néha véres, caíatos) erőhanyatlás, 
súlyos esetekben görcsök, öntudatzavar, teljes eszmélet
lenség. •> "

Heveny mérgezés: A heveny mér
gezés majd kivétel nélkül szubli
máltál történik. Helyi maró hatás a 

szájban, nyelőcsőben, gyomorban. Néhány óra múlva 
csillapíthatatlan hányás, súlyos bélgyulladás, bélkorgás, has
görcs, vizes-véres-nyákos hasmenés (2— 3 nap múlva 
súlyos vesegyulladás fejlődik ki).
Idült mérgezés: Jellemző a szürke vizenyős bőr, az íny kékes 
elszíneződése, foghús és a száj nyálkahártyájának gyulladása, 
vérszegénység, ingerlékenység, gyengeség, közönyösség, 
feledékenység, búskomorság. Izomremegés, amely a ren
dezett mozgásokat lehetetlenné teszi s súlyos esetekben az 
egész testre kiterjed.

ártalom okának felkere
sése és megszüntetése. Por
eltávolítás, védőruha, kesztyű 
alkalmazása, fürdők stb.

Friss levegő, ruhaváltás, 
szükség esetén mesterséges 
légzés.

Friss levegő, mesterséges lég
zés.

Megelőzés I Szigorú tiszta
ság. Szájápolás. Állandó or
vosi ellenőrzés.

Hánytatás, hashajtás. Izgató- 
nak erős kávé itatása. Szük
ség esetén mesterséges légzés 
alkalmazása.

Állati szén, fehérje, tej nyúj
tása.

Megfelelő óvintézkedések fo
ganatosítása. Jó levegő,, lő 
táplálkozás. Üzemekben ál
landó orvosi felügyelet.
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